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Boligmarkedet – ikke for alle?
•
•
•

Boligprisene i de store norske byene er så høye at stadig flere husholdninger kan få problemer
med å etablere seg i eiermarkedet
Mange aleneboere og enslige forsørgere har selv med dagens rentenivå så lav låneevne at de har
vansker med å kjøpe egen bolig i de store byene i Norge
Det finnes knapt boliger til salgs i 1 til 1,5 millioner kroner i de største byene

Mange flere som skal inn på boligmarkedet
framover
Økte inntekter, høy befolkningsvekst, lav rente
og god tilgang til lån, har bidratt til stor
etterspørsel etter boliger gjennom flere år.
Samtidig har boligbyggingen i flere av de store
byene vært relativt liten, og dette har gitt en
kraftig vekst i boligprisene.
Framover ventes sterk vekst i antall
husholdninger – særlig i de store byene - og
dermed øker boligbehovet. Statistisk
sentralbyrå anslår at vi kan vokse fra 4,9
millioner innbyggere ved inngangen til 2011 til
6,1 til 6,6 millioner i 2030, avhengig om vi
legger middels- eller høyvekst alternativet til
grunn. Særlig vil det bli mange flere
førstegangsetablerere (20 til 35 år) fram mot
2020. Vil de ha mulighet til å komme inn på
boligmarkedet i de store byene? Og hva med
de som bor alene og de som har lav inntekt?

Fig. Husholdningenes lønnsutvikling samt bolig- og
konsumprisutviklingen. Prognose 2011-2014.
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Kilde: SSB. Prognose 2011-2014 basert på SSBs anslag for 20112014 per september 2011.

Boligpriser vokser langt sterkere enn
inntekten
Perioden fra 1993 til 2007 har vært en av de
lengste sammenhengende perioder med vekst i
boligpriser i Norge (Norges Bank 2010). Etter
en mindre nedgang mellom 2007 og 2009 har
prisene fortsatt å øke, og boligprisene er nå
høyere enn før 2008.
Boligprisene har steget langt kraftigere enn
husholdningenes lønnsinntekter (lønn per
årsverk) siden 1993. Boligprisene i alt og for
blokkleiligheter var hhv fire og vel fem ganger
(5,3) så høy i 2010 som i 1993, mens lønn per
årsverk var doblet. Til sammenligning steg
konsumprisindeksen 42 prosent i denne
perioden.

OBOS-leiligheter har hatt en enda sterkere
prisvekst enn boliger og blokkleiligheter på
landsbasis – og var i 2010 hele 5,7 ganger så
høy som i 1993. Enda sterkere er veksten om
vi måler prisveksten fra bunnen i 2. halvår
1992/1. halvår 1993 og fram til og med 1.
halvår 2011. I denne perioden er prisen på en
gjennomsnittlig OBOS-leilighet blitt 6,8
ganger høyere.
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Fig. Prisutvikling på boliger 1993-2010 Kilde. SSB og

OBOS

Fig. Husleie (betalt og beregnet) som andel av
husholdningenes totale forbruksutgift i prosent.
Siste års priser. Kilde:SSB
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Den sterke prisveksten forventes å fortsette i
enda flere år. I følge prognosene til Statistisk
sentralbyrå (per september 2011) så vil
boligprisene vokse mer enn inntekten også de
neste fire årene. Den sterke befolkningsveksten
de kommende tiårene tilsier at trenden med
sterk prisvekst kan fortsette i lang tid fremover.
Utgiftene til bolig vil i så fall ta en stadig større
andel av husholdningenes inntekter, og
inngangsbilletten til boligmarkedet blir bare
dyrere og dyrere.
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Spørsmålet er om en fortsatt utvikling der
boligprisene stiger så mye mer enn inntekten
kan bidra til å stenge visse grupper ute fra
boligmarkedet, i den forstand at de ikke vil ha
mulighet til å eie sin egen bolig. For de store
byene kan svaret være ja for stadig flere
husholdninger.

En stadig økende andel av inntekten brukes
på å bo

Vanskeligere å være aleneboer og
førstegangsetablerer

Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelse
viser at en stadig økende andel av inntekten
brukes på å bo. Bolig, lys og brensel utgjorde
31 prosent av de totale utgiftene i 2007-2009
for gjennomsnittshusholdningen, mens husleie
(betalt og beregnet) utgjorde 18,5 prosent. Det
er en betydelig oppgang fra 2002-2004 da
husleieandelen lå på 14,1.

Prisene på de minste boligene øker mest

For husholdningene i de største byene, utgjør
boligutgiftene en enda høyere andel, og i 20072009 gikk ca 25 prosent av de totale
forbruksutgiftene til husleie for
gjennomsnittshusholdningen i Oslo, Bergen og
Trondheim. Husleiens andel av totale
forbruksutgifter har økt sterkere i byene enn
for landet som helhet. Inkluderes også brensel
og vedlikehold av bolig, så utgjorde bolig, lys
og brensel 34 prosent av husholdningenes
totale forbruksutgifter i Oslo, Bergen og
Trondheim.

Det er selvsagt de med lavest inntekt som
økende boligpriser i første omgang skaper
problemer for. Prisutviklingen for de minste
boligene er av særlig stor betydning. Disse
tjener som inngangsbillett for
førstegangsetablerere og er ofte eneste
alternativ for enslige og lavtlønnete. Det er
også sannsynlig at økende boligpriser i seg
selv bidrar til å forsterke prisveksten for små
og mellomstore leiligheter. Økte boligpriser
gjør at flere ser seg nødt til å gå ned i
boligareal sammenliknet med hva de ellers
ville ha gjort. Det kan gi en opphoping av de
som etterspør små boliger, og dermed
forsterket prispress for denne typen boliger.
Hvor sterk denne effekten blir, avhenger av
nettoetterspørselen etter bolig. Det vil si hvor
mange som ønsker å kjøpe bolig, og som ikke
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har fått økt betalingsevne gjennom salg av
egen bolig til høy pris.

at det kan ha blitt vanskeligere for særlig unge
aleneboere å komme inn på boligmarkedet.

Det ventes langt sterkere vekst i befolkningen
framover - særlig i de store byene, og
boligbyggingen må øke betydelig
sammenlignet med tidligere for å dekke
behovet for flere boliger. Dette kan skape
forventinger om videre vekst i boligprisene, og
en del vil da kjøpe før prisene stiger enda mer.
Hvis dette er tilfelle, vil etterspørselen, og
dermed også boligprisene, bli presset
ytterligere opp. Det er de minste leilighetene
som har hatt sterkest prisøkning når en ser på
utviklingen i prisene på OBOS-leiligheter av
ulik størrelse, og disse er for mange den første
boligen.

Fig. Utviklingen i medianinntekt etter skatt, målt i
faste priser, for noen husholdningstyper. Indeks,
1990=100. Kilde: SSB
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Unge aleneboere har hatt svakere inntektsvekst
enn andre husholdninger på 2000-tallet
Aleneboerne under 45 år har hatt en svakere
vekst i medianinntekten etter skatt målt i faste
priser (realinntekten) enn gjennomsnittshusholdningen på deler av 2000-tallet. De
unge aleneboerne har også hatt en klart svakere
inntektsvekst enn de noe eldre aleneboere (4564 år). Sett i sammenheng med den sterke
veksten i boligprisene, og særlig for de minste
boligene, så gir dette holdepunkter for å hevde

Boligutgiftene er skjevt fordelt i befolkningen,
og de er gjerne høyest for husholdninger som
er forholdsvis nyetablerte og relativt sett
høyere for aleneboende enn for par.
Målt ved boligutgiftsbelastningen, dvs
boligutgiftene i form av husleie, renter og
avdrag som andel av husholdningens inntekt
etter skatt, er det blant aleneboende under 35 år
at belastningen er størst. Statistisk sentralbyrå
definerer høy boligutgiftsbelastning ved at mer
enn 25 prosent av forbruksutgiftene (inkludert
utgifter til vedlikehold, lys og brensel) går til
boligutgifter. Nærmere 60 prosent av
aleneboerne under 35 år oppga at de hadde
høy boligutgiftsbelastning i
levekårsundersøkelsen i 2007, det vil si
boligutgifter som utgjør mer enn 25 prosent av
inntekt etter skatt.
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Husholdningenes låneevne – hvem kan låne
til egen bolig?
For å komme inn på boligmarkedet må de aller
fleste låne penger. En del boligkjøpere, særlig
yngre førstegangskjøpere, finansierer store
deler av eller hele kjøpesummen med lån. Tall
fra Statistisk sentralbyrås
Levekårsundersøkelse 2007 viser at blant
boligeiere under 30 år lånte halvparten
lånesummen eller mer.
Nedenfor er det gjort grove anslag på hvor mye
ulike husholdningstyper kan låne til
forskjellige rentenivå. Har de en inntekt som
gjør at de kan låne tilstrekkelig til å komme
seg inn på boligmarkedet?
For å beregne lånevnen er det tatt
utgangspunkt i medianinntekt etter skatt for
ulike husholdningstyper. Denne er justert for
SIFO’s standardbudsjett som viser alminnelige
forbruksutgifter for ulike typer hushold.
Standardbudsjettet er basert på kostnadene ved

å opprettholde et rimelig forbruksnivå for
hushold av ulik størrelse og med forskjellig
alders- og kjønnssammensetning. Anslagene
som er gjort i tabellen nedenfor, uttrykker
maksimal låneevne. Det er mange som ikke vil
få låne så mye som skisseres her. Siden det tas
utgangspunkt i medianinntekt, er det 50
prosent innen hver husholdningsgruppe som
vil ha lavere inntekt etter skatt enn det som
vises i tabellen.
Aleneboerne og enslige forsørgere med små
barn har lavest låneevne
Ikke uventet har aleneboere og enslige
forsørgere med små barn den laveste
låneevnen. Aller lavest låneevne har enslige
forsørgere. Det gjelder selv om de i
gjennomsnitt har en betydelig høyere inntekt
enn aleneboerne. Høyere alminnelige
forbruksutgifter enn hva aleneboerne har,
bidrar til dette.
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Tab. Hvor mye kan ulike husholdningstyper låne til hvilken rente ? Millioner kroner. Beregningene er i
hovedsak basert på SIFOs standardbudsjett.
Medianinntekt etter skatt.
Anslag 2011
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6,9
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1
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Hvor mye kan lånes til ulike rentesatser? Mill.kr

Basert på følgende forutsetninger:
Medianinntekt etter skatt i 2009 for de ulike husholdningstypene (basert på ligningsdata) er oppjustert med årslønnsvekst
for 2010 og forventet årslønnsvekst i 2011 (sistnevnte basert på prognose fra Statistisk sentralbyrå per juni 2011)
Har benyttet SIFOs standardbudsjett for ulike husholdningstyper.
Har lagt på 10%
for alle husholdninger da SIFOs standardbudsjett har lave utgifter sammenlignet med hva husholdningene bruker iht Statistisk
sentralbyrås forbruksundersøkelse.
Har trukket fra utgifter til elektrisitet og brensel samt forsikringer fra Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelse 2007-2009. Disse
utgiftene er korrigert med prisveksten for disse forbrukspostene i 2010.
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Når vi regner låneevnen ut fra medianinntekten
etter skatt for de ulike husholdningstypene, så
ser det ut til at både par uten barn og par med
både små og store barn har en låneevne som
kan gjøre det mulig å kjøpe egen bolig. Men
dette er selvfølgelig ikke tilfellet for alle
husholdningene som har en lavere inntekt enn
medianinntekten etter skatt.
Den beste låneevnen har par med barn over 18
år, men det er også store variasjoner mellom
husholdningene i denne gruppen.
Fig. Hvor mye kan ulike husholdninger låne til
forskjellig rentenivå? Basert på SIFOs budsjett.
Mill.kr
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Det finnes knapt boliger som aleneboere og
enslige forsørgere har råd til i de store byene i
Norge
Et normalt rentenivå (6 til 7 prosent) tilsier at
aleneboere kan låne om lag 1,4 millioner
kroner mens enslige forsørgere kan låne om
lag 1 million kroner. Med boligprisene som er
i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, ser vi
at utfordringen med å skaffe seg bolig vil være
stor for begge disse to gruppene (mer om dette
i de neste kapitlene).
Det finnes heller nesten ikke boliger som er
økonomisk tilgjenglig for aleneboerne og
eneforsørgerne i disse byene. Per 30.8.2011
var det ca 3500 boliger til salgs til sammen i
Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, hvorav
40 og vel 200 var priset til maksimalt 1 million
kroner (1,1 prosent) og maksimalt 1,5
millioner kroner (6,3 prosent). Inkluderes
Fredrikstad og Tønsberg så økes tallene til hhv
vel 50 (1,3 prosent) og knappe 300 (7,4
prosent). Det totale antallet boliger til salgs i
de seks byene var knappe 4000.
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Fig. Antall boliger til salgs til 1,5 millioner eller
mindre og 1 million kroner eller mindre, på Finn.no
per 30.08.2011
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Boks. Forbruksundersøkelsen versus SIFOs budsjett
SIFOs budsjett er basert på et relativt nøkternt
forbruk. Hvis vi tar utgangspunkt i husholdningenes
faktiske forbruk slik det framgår av Statistisk
sentralbyrås Forbruksundersøkelse (samme
budsjettpostene), så er dette høyere for de aller
fleste husholdningstypene enn SIFOs budsjett, og ville
i så fall gitt en lavere låneevne. For barnefamiliene
dreier det seg om 8000 til 12000 kroner høyere
forbruk i måneden, 5000 til 6000 kroner for par uten
barn, og 600 til 1800 kroner for hhv de yngste (under
45 år) og de middelaldrende aleneboere (45 til 66 år).
For å ha økonomisk evne til å betale ned så høy gjeld
som SIFOs budsjett åpner for, må derfor en del av
husholdningene redusere forbruket betydelig.
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Høye boligpriser og få boliger til salgs i
prissjiktet som aleneboere og enslige
forsørgere har låneevne til å kjøpe, innebærer
at mange trenger en del egenkapital for å
komme inn på eiermarkedet. Med de nye
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retningslinjene fra Finanstilsynet, har kravet til
egenkapital blitt innskjerpet. Boligkjøperne må
stille med 10 prosent av boligens verdi i
egenkapital (maksimalt 90% lånefinansiering)
og gjelden skal ikke overstige 3 ganger
inntekten. Mange kan således trenge
økonomisk hjelp av f. eks. familie for å komme
inn på boligmarkedet i de store byene.
Den siste av Statistisk sentralbyrås
levekårsundersøkelser som omhandlet
boforhold spesielt, er fra 2007. Den viste at én
av fire i alderen 25-40 år som lånte penger til
bolig, hadde fått lån ved kausjon fra foreldre
eller svigerforeldre, eller lån mot pant i boligen
deres. Det er grunn til å anta at stigende
boligpriser og innstramming i tilgangen på lån,
har medført at denne andelen er økt de siste
årene.

Det er blant unge aleneboere, unge par og
enslige forsørgere vi finner de høyeste
andelene med leietakere. Spesielt høy er
andelen for unge aleneboere der nesten 6 av 10
leier bolig i en eller annen form.
Mange unge enslige synes å løse sine
boligproblemer i høyprisområder med i større
grad å danne bofellesskap, oftest i sentralt leide
boliger, men noen kjøper også bolig sammen.
Fra 2007 til 2011 har boligdekningen (summen
av bebodde og ubebodde leiligheter i forhold
til antall husholdninger) i f. eks. Oslo gått ned
da veksten i antall husholdninger har vært
høyere enn veksten i antall boliger. I 2011 er
det registrerte antall boliger noe lavere enn
antall husholdninger.
Fig. Veksten i boligprisindeksen og i
2
gjennomsnittlig månedlig leie for utleieboliger i
perioden 2007-2010. Kilde: SSB

De yngste samt enslige forsørgere som i størst
grad leier bolig
Ser en alle husholdninger under ett, eier om lag
3 av 4 husholdninger sin egen bolig. De er
eiere i form av å være selveier eller ved å være
andels- eller aksjeeier. Det er imidlertid stor
variasjon mellom husholdningstypene. Eldre
par uten barn samt barnefamilier eier i stor
grad sin egen bolig.

Akershus ekskl. Bærum

Oslo med Bærum

I alt

Fig. Hvor stor andel av husholdningene eide sin
egen bolig og hvor mange leide en bolig i 2007?
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Det norske leiemarkedet karakteriseres av store forskjeller i
leien med hensyn til geografisk beliggenhet, fysiske kjennetegn
ved boligen, relasjoner mellom leietaker og utleier samt
leieforholdets lengde. Gjennomsnittsleiene i undersøkelsen må
derfor tolkes med en viss varsomhet. Det er også viktig å merke
seg at gjennomsnittsleiene ikke er direkte sammenliknbare
mellom årganger. Grunnen til dette er at hver årgang bygger på
uavhengige utvalg, og utleieobjektene kan derfor være ulike fra
ett år til det neste, med hensyn til variabler som er viktige for
fastsettelse av leien.
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tilstrekkelig egenkapital. Det synes å ha vært
en langt sterkere vekst i leieprisene enn i
boligprisene i perioden 2007 til 2010 når en ser
på veksten i gjennomsnittlig månedsleie for
utleieboliger (kvartalspriser omregnet til
årspriser) i forhold til veksten i
boligprisindeksen. Det rammer særlig de unge
- både aleneboerne og par uten barn – samt
enslige forsørgere siden det er blant disse
husholdningene at leieandelen er høyest.
Fig. Leiepriser for ulike leilighetsstørrelser per2.
kvartal 2011. Kilde: SSB
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Bergen, Trondheim,
Stavanger og Tromsø
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11861

boligen hvert år blir mye dyrere enn det en får i
inntektsøkning så det blir vanskeligere for
hvert år å spare opp tilstrekkelig egenkapital
for å komme inn på boligmarkedet. De høye
leieprisene vanskeliggjør sparingen ytterligere.
Oppsummering
Yngre enslige, yngre par samt i en viss grad
enslige forsørgere konkurrerer langt på vei på
det samme boligmarkedet for eierboliger.
Inntekten er avgjørende for å bli eier. Det
samme er etablering i parforhold. Jo lenger tid
det tar før de unge etablerer seg med familie –
og jo større andel som forblir aleneboere – jo
flere vil det være som etterspør mindre boliger.
Etterspørselen etter permanente familieboliger
ved førstegangsetablering vil i så fall bli
mindre.

Oslo med Bærum

Enslige har lavere inntekt enn par og har hatt
dårligere inntektsutvikling. De kan derfor bli
taperne i konkurransen om boligene.
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Per 2. kvartal 2011 kostet det i gjennomsnitt
5000 kr per måned for å leie en 1- romsleilighet og 7000 kroner per måned for å leie
en 4 roms leilighet i Norge. 1-romsleilighetene
ligger relativt jevnt høyt i pris uavhengig om vi
ser på gjennomsnittet for landet eller for de
store byene – noe som kan skyldes at det er
relativt få 1-romsleieligheter til utleie utenfor
disse byene. Differansen mellom
gjennomsnittsleien på landsbasis og i de store
byene blir større når en ser på leiligheter med
flere rom.
Vanskelig å spare nok til inngangsbilletten til
boligmarkedet
De som ikke har egenkapital nok, men ønsker
å kjøpe egen leilighet, må leie seg et sted å bo
mens de eventuelt forsøker å spare opp
nødvendig egenkapital. Når boligprisene stiger
mer enn inntekten, så er det imidlertid dyrt å
vente med å etablere seg i boligmarkedet. Når

De høye boligprisene gjør at inngangsbilletten
til eiermarkedet blir høyere, og særlig skaper
dette utfordringer for mange husholdninger
som må klare seg på én inntekt. En del av disse
har ikke økonomisk evne til å etablere seg med
egen bolig, og må leie bolig. Når utleieprisene
stiger sterkere enn boligprisene og boligprisene
stiger sterkere enn inntekten, så kan mange
som ønsker å gå fra leiemarkedet til
eiermarkedet, få vansker med å spare
tilstrekkelig med egenkapital. Flere
førstegangsetablerere kan således bli avhengig
av økonomisk hjelp fra f eks familien for å bli
eier av egen bolig. Men hva med de som ikke
kan få den hjelpen?
Finanstilsynets krav om 10 prosent egenkapital
i forhold til boligens verdi samt begrensningen
på hvor stor andel gjelden kan utgjøre av
inntekten, kan bidra til å heve terskelen for å
komme inn på eiermarkedet for enkelte
husholdninger. På den andre siden kan mindre
tilgang på lån innebære at prisene dempes noe.
Boligprisene har imidlertid fortsatt å vokse
sterkt også siden Finanstilsynet fremmet de
nye retningslinjene – og har vært på ca 10
8

prosent i første halvår i år. Om prisveksten
hadde vært enda høyere uten de innskjerpede
retningslinjene fra Finanstilsynet vet vi ikke.
Det er først og fremst trenden med at
boligprisene stiger så mye raskere enn
inntekten som gjør det spesielt vanskelig for
enslige førstegangsetablerere å komme inn på
boligmarkedet. Det er derfor et særlig behov
for å lette etableringen i eiermarkedet for
denne gruppen. Blant denne gruppen er det en

langt lavere andel som eier sin egen bolig enn
blant barnefamiliene.
Framover bør det derfor i særlig grad legges til
rette for å bygge flere små leiligheter til en
overkommelig pris for unge og
lavinntektshusholdninger.

9

Oslo – et hjem for hvem?
•

•

•

•

•

•

Lav boligbygging har bidratt til kraftig vekst i boligprisene i Oslo gjennom mange år.
Boligprisene er nå 6 til 7 ganger så høye som i 1993 – og høyest har prisveksten vært for
blokkleiligheter. Oslo ligger på boligpristoppen sammen med Stavanger
Oslo har mange husholdninger i de laveste inntektsintervallene og
gjennomsnittshusholdningen i Oslo har lavere inntekt etter skatt (median) enn i de andre store
byene. Svært mange bor alene i Oslo (54 prosent av husholdningene) og dette er med på å
forklare hvorfor det er mange husholdninger i lavinntektsintervallene.
Mange husholdninger i Oslo har ikke låneevne til å kjøpe leilighet i Oslo. Halvparten av
husholdningene har en inntekt som ikke ville vært tilstrekkelig til å kjøpe leilighet i Oslo
dersom de skule ha etablert seg i dag
Mange konkurrerer om de små leilighetene. Andelen små leiligheter (1- og 2 roms) i Oslo er
langt lavere enn andelen aleneboere. Mens byen har 168 000 aleneboere har byen om lag
106 000 1 – og 2- romsleiligheter (bebodde og ubebodde).
Husholdningene i Oslo (og Akershus) har svært høye boligutgifter – og bruker mer enn en
tredjedel av medianinntekten etter skatt på bolig, lys og brensel. Aleneboerne bruker nesten 40
prosent av inntekten på å bo. I 2030 kan mer enn halvparten av inntekten gå med til å bo
dersom vekstgapet mellom boligprisene og inntekten fortsetter
Prognoser for befolkningsveksten viser at det kan bo 860 000 i Oslo i 2030. Hvem vil ha råd
til bo i byen om boligbyggingen ikke holder tritt med boligbehovet, og prisveksten fortsetter i
samme takt som de knappe siste tjue årene

Boligbyggingen i Oslo har vært for lav
sammenlignet med behovet gjennom mange år.
I gjennomsnitt er det bygget knappe 2800
boliger per år på 2000-tallet, mens antall
husholdninger har økt med ca 4400 per år.
Oslo har hatt en langt lavere andel av fullførte
boliger enn andelen av befolkningsveksten det
siste tiåret.
Fig. Oslos andel av fullførte boliger er lagt lavere
enn Oslos andel av befolkningsveksten. Kilde: SSB
30,0 %
25,0 %

20,8 %

20,0 %
15,0 %
10,0 %

10,7 %

5,0 %

Dette har bidratt til en kraftig vekst i
boligprisene i Oslo (inkl. Bærum) som har
vedvart siden bunnivået 1993, med en liten
nedgang mellom 2007 og 2009. Både i 2010
og hittil i 2011 har prisveksten vært svært høy.
Boligprisene har steget langt mer i Oslo enn på
landsbasis – og størst vekst har det vært for
blokkleiligheter. Per 2. kvartal 2011 var
kvadratmeterprisen på gjennomsnittsboligen i
Oslo inkl. Bærum 6,2 ganger så høy som i 1.
kvartal 1993. Da er alle boligtyper medregnet.
Kvadratmeterprisen på blokkleiligheter i Oslo
med Bærum var 6,6 ganger så høye, mens
prisen på OBOS-leiligheter ( i alt) var 6,8
ganger så høy.
Oslo har de høyeste boligprisene i landet for
selveierleiligheter i blokk (SSBs statistikk 3).
Per 2. kvartal i år var prisen 47 183 kroner per

0,0 %
3

Fullførte boliger
Folketilveksten
snittandel fullførte boliger
snitt andel befolkningsvekst

Datakilden er FINN.no sitt prisregister over omsatte
boliger. I tillegg supplerer SSB boligomsetningene med
data fra Matrikkelen.
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kvadratmeter. I henhold til statistikken som
utgis av NEF (Norges
Eiendomsmeglerforbund), EFF
(Eiendomsmeglerforetakenes Forening),
Finn.no og Econ Pőyry, så var prisen på
selveierleiligheter og andelsleiligheter i Oslo
på hhv 42 100 kroner og 38 900 kroner per
kvadratmeter hittil i 2011 (målt per august) 4.
Det er litt under prisnivået i Stavanger.
Befolkningsframskrivingene for Oslo viser
kraftig vekst, og hvis høyvekstalternativet slår
til kan det bli 860 000 innbyggere i Oslo i
2030. Det betyr at Oslo kan trenge bortimot
150 000 nye boliger de neste 20 årene, dvs ca
7500 nye boliger per år. Det vil kreve at det
må bygges bortimot tre ganger så mange
boliger per år de neste tjueårene som det vi har
gjort i gjennomsnitt per år de siste ti årene
(2800 boliger per år). Hvis trenden de siste
årene med å bygge færre boliger enn veksten i
antall husholdninger fortsetter, så er det svært
sannsynlig at også prisveksten fortsetter.
Fig. Boligprisutviklingen i alt og for Oslo inkl.
Bærum for boliger i alt og for blokkleiligheter.
1993=100. Kilde: SSB
700
600

Gitt en slik utvikling, så kan det være grunn til
å spørre om hvem som vil ha mulighet til å
etablere seg i eiemarkedet i Oslo. Vil det først
og fremst være husholdninger med to inntekter
som kan ha råd til å eie egen bolig i Oslo? Vil
de som skal etablere seg alene være avhengig
av økonomisk hjelp fra f eks foreldre for å
komme inn på boligmarkedet.
Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse fra
2007 viste som nevnt foran at 25 prosent fikk
hjelp av foreldre. Dette gjaldt på landsbasis.
Det er grunn til å tro at denne andelen er
høyere i Oslo. Høye priser og innskjerpet
tilgang til lån, kan også bidra til at denne
andelen har økt ytterligere de siste årene.

Høye boligpriser, men likevel mange i de
laveste inntektsklassene
Gitt de høye boligprisene i Oslo, så skulle en
anta at husholdningenes inntektsnivå er høyt.
Oslo har imidlertid mange husholdninger i de
laveste inntektsklassene, og inntektsnivået i
Oslo er lavere enn i de andre store byene –
målt ved medianinntekt etter skatt.
Fig. Inntekt etter skatt, median (kr), for
gjennomsnitthusholdningen i utvalgte byer. Kilde:
SSB
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Boliger i alt
Boliger i alt - Oslo med Bærum
Blokkleiligheter - Oslo med Bærum
OBOS -leiligheter

4

441000

Stavanger

Statistikken omfatter boliger annonsert på Finn.no, det
vil si nærmere halvparten av boligene som omsettes i
Norge i løpet av et år. Forskjellen mellom denne og SSBs
statistikk skyldes først og fremst vektene som brukes når
det regnes gjennomsnittspriser for byer, landsdeler etc.
NEF m/fl bruker andelen boliger den geografiske
regionen siste tre år som vekter. SSB bruker verdien av
boligbestanden i den geografiske regionen som vekt –
noe som innebærer at områder med høye priser får
større vekt enn i statistikken fra NEF m.fl.

371000

Tønsberg

348000

Oslo

380000

Fredrikstad

0

200000

400000
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Hvis vi ser på hvordan medianinntekt er fordelt
på ulike husholdningstyper, så er det ikke
overraskende aleneboerne som ligger lavest,
med en medianinntekt etter skatt på 247 000
kroner i 2009.
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Fig. Husholdningenes inntekt etter skatt (median), i
kr i 2009. Oslo. Kilde: SSB
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Halve inntekten går med til å bo i Oslo i
2030?
I gjennomsnitt går 34 prosent av
medianinntekten etter skatt til husholdninger i
Oslo og Akershus til bolig, lys og brensel. Det
er særlig husleien som utgjør en stor andel, og
betalt og beregnet husleie (av egeneid bolig)
utgjør til sammen 24 prosent av
medianinntekten etter skatt.
Bortimot halve husholdningsinntekten kan gå
til boligutgifter i 2030

100000
0

Det var 100 000 kroner under medianinntekten
etter skatt for gjennomsnittshusholdningen i
Oslo, og også nesten 100 000 kroner under
medianinntekten etter skatt for enslige foreldre.
I av 2 husholdninger i Oslo, det vil si til
sammen vel 150 000 husholdninger, hadde en
inntekt etter skatt under 350 000 kroner i 2009.
Ca 10 prosent eller vel 30 000 husholdninger,
hadde en inntekt etter skatt på under 150 000
kroner.

Hvor mye vil husleien spise av inntekten
dersom boligprisene fortsetter å vokse med
samme takt de neste årene som det de har
gjort? I perioden 2005 til 2010 steg
medianinntekten etter skatt for husholdninger i
Oslo/Akershus med 25 prosent, mens
boligprisene steg med ca 37 prosent (37,4
prosent for Oslo og Bærum og 36,2 prosent i
Akershus utenom Bærum).
Fig. Gjennomsnittshusholdningen i Oslo og
Akershus. Nesten halvparten av inntekten kan gå til
bolig, lys og brensel i 2030. Kilde: SSB, OBOS
45 %

Bolig, lys og brensel
totalt

34 %

Vedlikehold, lys og
brensel og andre
boligtjenester

10 %

Fig. Antall husholdninger i Oslo i ulike
inntektsklasser. 2009. Kilde: SSB

24 %

39412

Inntekt etter skatt 550 000 749 999 kr

42444

Inntekt etter skatt 450 000 549 999 kr

2010
35 %

Husleie

Inntekt etter skatt 750 000
kr og over

2030

10 %

0%

20 % 40 % 60 %

27285

Inntekt etter skatt 350 000 449 999 kr

42444

Inntekt etter skatt 250 000 349 999 kr

60634

Inntekt etter skatt 150 000 249 999 kr

60634

Inntekt etter skatt under
150 000

30317
0
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Hvis dette vekstgapet mellom boligpris- og
inntektsutviklingen fortsetter mot 2030, vil
husholdningene i Oslo og Akershus komme til
å bruke 35 prosent av medianinntekten etter
skatt på husleie (betalt og beregnet husleie for
egen bolig).
Hvis vi antar at de andre utgiftene til
elektrisitet og brensel, vedlikehold av bolig etc
vokser i samme takt som inntekten, og dermed
utgjør en like stor andel av inntekten etter skatt
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som i 2010 (10 prosent), så vil utgiftene til
bolig, lys og brensel i 2030 utgjøre 45 prosent
av medianinntekten etter skatt for
husholdningene i Oslo og Akershus.

Aleneboeren kan komme til å bruke godt over
halve inntekten etter skatt på å bo

for aleneboerne å komme inn på
boligmarkedet.
Den relativt lave gjennomsnittlige
medianinntekten etter skatt for
gjennomsnittshusholdningen i Oslo, og det at
så mange husholdninger ligger i de laveste
inntektsklassene, har sammenheng med at det
er svært mange aleneboere i Oslo.

Aleneboeren brukte i 2010 vel 38 prosent av
medianinntekten etter skatt på bolig, lys og
brensel, herav ca 25 prosent på husleie og vel
13 prosent på lys, brensel, vedlikehold og
andre tjenester knyttet til boligen. For
aleneboeren under 45 år har veksten i
medianinntekt etter skatt vært på om lag 25
prosent fra 2005-2010.

I 2011 var 54 prosent eller om lag 168 000
husholdninger i Oslo aleneboere. Fra 2005 til
2011 ble det i overkant av 22000 flere
aleneboere i Oslo, og aleneboerne var den
husholdningstypen som vokste desidert mest
målt i antall.

Fig. Aleneboeren i Oslo og Akershus. Hvor stor
andel går til bolig, lys og brensel? Kilde: SSB, OBOS

Fig. Husholdningenes sammensetning i Oslo. Antall
2011. Kilde: SSB.
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51247;
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Med en inntektsvekst på samme nivå fram til
2030 og en boligprisvekst i Oslo og Akershus
på samme nivå som i perioden 2005-2010 (ca
37 prosent), så vil denne aleneboeren bruke
nesten 41 prosent av sin medianinntekt etter
skatt på husleie. Hvis vi antar at kostnadene til
lys og brensel, samt vedlikehold og andre
boligtjenester vokser i takt med inntekten, så
vil mer enn 54 prosent av aleneboerens
medianinntekt gå til bolig, lys og brensel.

Oslo skal huse mange aleneboere - og flere
blir de
Høye boligpriser og boligpriser som vokser
mer enn inntekten, gjør det ekstra utfordrende

167676;
54 %
52352;
17 %

Aleneboende
Par uten hjemmeboende barn
Par med barn
Mor/far med barn
Enfamiliehush med voksne barn

Per 1.1.2011 var det 177000 i
førstegangsetablereralder – dvs 20 til 35 år - i
Oslo. I 2030 kan dette øke til mellom 220 000
og 240 000, jf Statistisk sentralbyrås
befolkningsprognoser basert på hhv middelsog høyvekstalternativet. Det vil særlig bli en
sterk vekst mot 2020. Da kan antall
aleneboere øke betydelig, og dermed bidra til
et stort press på både eie- og leiemarkedet. Det
kan derfor være en del som tyder på at det kan
13

bli vanskeligere for de gruppene som
konkurrerer om de minste leilighetene å
komme inn på boligmarkedet i Oslo framover.

Hva slags boliger finnes i Oslo og hva har de
ulike husholdningene låneevne til å kjøpe?
Boligprisene har økt sterkt i Oslo, og byen har
som nevnt foran, de høyeste prisene per
kvadratmeter (sammen med Stavanger).
Samtidig har byen en svært høy andel
aleneboere og mange i lavinntektsgruppene.
Det taler for at det er stor etterspørsel etter
småboliger, og det kan være interessant å se
hvordan Oslos boligmasse er fordelt på små og
store boliger.
Fig. Hvor mange leiligheter på hhv 1, 2 , 3 eller
flere rom finnes i Oslo (bebodde og ubeodde)?
Kilde: SSB
43231;
14 %

aleneboere er det i indre by 5 - her var 68 000
av i alt 105 000 husholdninger aleneboere i
2010 6.
Siden 2007 har antall 2- og 3-romsleiligheter
økt med hhv knappe 8 og vel 6 prosent. Målt i
antall har det vært lavest vekst i 1romsleilighetene (når vi ser de med 5 rom eller
mer som en egen gruppe). Veksten i antall
boliger (alle størrelser) var på 5,3 prosent i
perioden 2007-2011. 1-romsleilighetene utgjør
således en mindre andel av det samlede antallet
boliger i Oslo i 2011 enn i 2007. Det samme
gjør de største leilighetene.
SSB statistikk for registrerte boliger omfatter
både bebodde og ubebodde boliger. Det
innebærer at en del av boligene som inngår i
statistikken ikke kan regnes som en del av den
reelle boligmassen. Denne statistikken gir
derfor et bedre bilde av boligdekningen enn
den faktisk er.
Fig. Vekst i ulike typer leiligheter fra 2007 til 2011, i
antall og i prosent. Kilde: SSB
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Det er færrest 1-romsleiligheter i Oslo (når vi
betrakter leilighetene med 5 rom eller mer som
en egen gruppe). 1- og 2-romsleilighetene
utgjør til sammen 39 prosent av alle bebodde
og ubebodde leiligheter i Oslo. Siden dette er
de mest etterspurte leilighetene blant de med
lavest inntekt og blant aleneboere, så kan det
være interessant å se denne andelen i
sammenheng med andelen aleneboere. Vi ser
da at andelen aleneboere (54 prosent) i Oslo er
langt høyere enn andelen 1- og 2romsleiligheter. Mens det er 168 000
aleneboere i Oslo, så finnes det om lag 106 000
1- og 2-romsleiligheter. Særlig mange
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Samtidig vet vi at aleneboere er
husholdningstypen som vokser mest i antall.
Dette kan indikere at det blir et større gap
mellom antallet som etterspør de minste
leilighetene og tilgangen på disse.

5

Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen, Frogner,
Sagene, Sentrum
6
Kilde: Oslo kommune/SSB
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Låneevne for husholdningene i Oslo
Nedenfor er det sett på medianinntekt etter
skatt for ulike husholdningstyper i Oslo, og
gjort et grovt anslag for hvor stor låneevne de
har. Låneevnen anslås ut fra hvor mye de har

igjen å dekke lånekostnader med når andre
forbruksutgifter er dekket. SIFOs budsjett med
visse justeringer er benyttet som grunnlag for å
anslå hvor stor inntekt de ulike
husholdningstypene har til å betjene lån (se
også s. 5).

Tab. Hvor mye kan ulike husholdningstyper låne til forskjellige rentesatser? Millioner kroner
Medianinntekt Hvor mye kan lånes til ulike rentesatser? Million kroner
etter skatt.
Anslag 2011
4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 9,0 % 10,0 %
Aleneboer under 45 år

258000

1,9

1,7

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

Aleneboer 45-64 år

278000

2,0

1,8

1,6

1,5

1,3

1,2

1,1

Par uten barn, eldste person under 45 år

577000

5,6

5,0

4,6

4,2

3,8

3,5

3,2

Par uten barn, eldste person 45-64 år

642000

6,4

5,8

5,2

4,8

4,4

4,0

3,7

Par med 2 barn, yngste barn 0-6 år

664000

5,5

4,9

4,5

4,1

3,7

3,4

3,2

Par med 2 barn, yngste barn 7-17 år

741000

6,5

5,8

5,3

4,8

4,4

4,1

3,8

Par med 2 barn, yngste barn 18 år og over

803000

7,4

6,7

6,1

5,5

5,1

4,7

4,3

Enslig mor/far med 2 barn 0-17 år

354000

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

Kilde: SSB/OBOS

Er det mulig å etablere seg i Oslo på én
normal inntekt?
Basert på beregningene foran ser vi her på
hvordan det vil være for en aleneboer å komme
inn på boligmarkedet i Oslo. Medianinntekten
etter skatt for en husholdning i Oslo var på ca.
360 000 i 2010 7. En aleneboer i Oslo som er
45 år eller yngre har en medianinntekt etter
skatt som kan anslås til bortimot 260000 i
2011. Hvor stor låneevne har vedkommende
og vil han eller hun ha mulighet til å komme
seg inn på boligmarkedet i Oslo?
Aleneboeren Kari på 30 år kan fungere som et
eksempel. Med det som forventes å være et
normalt rentenivå (ca 6-7 prosent), vil Kari
kunne ta opp et lån på ca 1,4 millioner kroner.
Da er det tatt utgangspunkt i SIFOs
standardbudsjett og lagt til for elektrisitet og
forsikringer i henhold til Statistisk sentralbyrås
Forbruksundersøkelse. Disse beregningene
uttrykker som nevnt foran maksimal låneevne
for låntakere med den gitte medianlønn etter
skatt. 50 prosent innen hver husholdningsgruppe vil ha lavere inntekt etter skatt, og
dermed lavere låneevne enn det som vises i
tabellen.
7

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Medianinntekten for
2009 justert med årslønnsveksten i 2010

For 1,4 million kroner kan en med dagens
Oslo-priser kjøpe en borettslagsleilighet på ca
35 kvadratmeter. Da er det regnet med en
gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 40000 kr,
som er om lag gjennomsnittsprisen for en
borettslagsleilighet i Oslo. Utfordringen er at
det knapt finnes boliger i Oslo til den prisen.
Per 30.8.2011 var det 122 boliger til salgs i
Oslo til 1,5 millioner kroner eller mindre
(knappe 6 prosent av boligene som var til
salgs) og 20 boliger til 1 million kroner eller
mindre (ca 1 prosent av boligene). Totalt var
det knappe 2100 boliger til salgs i Oslo på
dette tidspunktet.
Skal Kari kjøpe en leilighet til 1,5 millioner
kroner, må Kari ha 150 000 i egenkapital (jf.
Finanstilsynets nye retningslinjer). Hvis Kari
har vært student vil hun trolig også ha et
studielån på 300 000 – i så fall bør hun ha
450 000 i egenkapital for å kunne kjøpe en
leilighet til 1,5 mill.kr i Oslo.
Eneforsørgerne med små barn har ikke
låneevne til å kjøpe seg egen bolig i Oslo gitt
dagens rente på 3,5-4 prosent. Med en rente på
6-7 prosent må de ha 100 000 kroner i
egenkapital for å kunne kjøpe en leilighet til 1
million kroner når det tas hensyn til
Finanstilsynets egenkapitalkrav. For å kjøpe en
15

2-roms borettslagsleilighet til 2 millioner
kroner, må en eneforsørger som ligger på
medianinntekt etter skatt i Oslo ha ca 1 million
kroner i egenkapital. Da er det tatt hensyn til
hvor mye vedkommende kan låne til en rente
på 6-7 prosent. Det illustrerer at det vil være
svært utfordrende for mange å kjøpe seg en
liten leilighet.
Hvordan skal førstegangsetablererne komme
seg inn på boligmarkedet?
Disse anslagene viser at det nesten er blitt
umulig for en førstegangsetablerer å etablere
seg med egen bolig i Oslo uten å arve eller få
økonomisk støtte fra f eks foreldrene.
Dessverre kan denne utfordringen bli enda
større fram i tid dersom boligbyggingen ikke
blir stor nok til å matche boligbehovet. Det er
særlig behov for i større grad å prioritere

bygging av boliger tilpasset
førstegangsetablerere enn det som gjøres i dag.
Hvis Statistisk sentralbyrås
befolkningsframskrivinger basert på høy
vekstalternativet slår til, vil antall
førstegangsetablerere i Oslo vokse med
bortimot 3600 per år, mens veksten var på
knappe 2200 per år i perioden 1991-2010. Ser
en på perioden fram mot 2020 vil veksten være
på ca 5000 per år. Det kan komme til å være
220 000 i førstegangsetablereralder hvert år
fram mot 2030, dvs. 70 000 flere enn per år
enn det har vært i gjennomsnitt per år de siste
tjue årene. Dette viser at det vil være behov for
mange små og rimelige leiligheter framover.
For at de som er alene og er
førstegangetablerer skal ha råd til de bør de
ikke være større enn 30 til knappe 40
kvadratmeter.
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Stavanger – boligprisene til værs og vanskeligere å være
førstegangsetablerer
•
•
•
•

Boligprisene i Stavanger har vokst langt mer enn inntekten de siste årene
Mange med høy inntekt, men 40 prosent av husholdningene har en inntekt etter skatt under
350 000 kroner
Stavanger har 24 000 aleneboere. Aleneboerne utgjorde over 50 prosent av veksten i antall
husholdninger fra 2005 til 2011, det vil si 3400
Stavanger har relativt få små boliger. Det er om lag 2,4 aleneboere per 1- og 2-romsleilighet

I Stavanger har det vært relativt godt samsvar
mellom boligbyggingen og veksten i
befolkningen – det er fullført knappe 900
boliger per år, mens veksten i antall
husholdninger har vært på ca 800 per år.
Stavanger har også hatt tilnærmet en like stor
andel av fullførte boliger i Norge som de har
hatt av befolkningsveksten når en ser på hele
tiårsperioden. Det har imidlertid vært store
svinginger, og andelen av fullførte boliger har i
hovedsak vært lavere enn byens andel av
befolkningsveksten.
Fig. Stavangers andel av fullførte boliger og andel
av befolkningsveksten. Kilde: SSB
0,08

Stavanger har de nest høyeste prisene på
selveierleiligheter i landet etter Oslo (SSBs
statistikk). I henhold til NEF, EFF, Finn.no og
Econ Pőyry så var prisen på selveierleiligheter
og andelsleiligheter på hhv 42 300 kroner og
39 700 kroner per kvadratmeter hittil i 2011
(målt per august) 8. Det er noe høyere priser
enn i Oslo.
Boligprisene i Stavanger utgjør således en
utfordring for de som skal inn på
boligmarkedet for første gang, og særlig
gjelder dette aleneboerne.
Fig. Prisvekst på boliger i alt og på blokkleiligheter i
Stavanger samt boliger i alt i Norge. Kilde: SSB
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Boligprisutvikling
Inntektsutvikling
Stavanger utmerker seg med å ha hatt en langt
sterkere prisvekst på boliger enn ellers i landet
de siste fem årene. Fra 2005 til 2010 økte
prisene på boliger i alt med over 75 prosent,
mens prisen på blokkleiligheter økte med vel
70 prosent.

Husholdningene i Stavanger har også hatt den
sterkeste inntektsveksten blant husholdningene
i de store byene, men inntekten (målt ved
8

Statistikken omfatter boliger annonsert på Finn.no, det
vil si nærmere halvparten av boligene som omsettes i
Norge i løpet av et år
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medianinntekt etter skatt) har vokst langt
mindre enn boligprisene de siste fem årene.
Medianinntekten etter skatt var 27 prosent
høyere i 2010 enn i 2005 for
gjennomsnittshusholdningen i Stavanger. Par
med barn og par uten barn har hatt sterkest
vekst i medianinntekten etter skatt, og den
høyeste medianinntekten etter skatt har par
med barn i alderen 0-17 år (blant de
husholdningstypene som vi ser på her).
Medianinntekten etter skatt når en ser på alle
husholdninger var på 441 000 kroner, dvs
nesten 100 000 kroner over medianinntekten
etter skatt for husholdningene i Oslo. En del
av forklaringen på den store forskjellen er at
Stavanger har en mye lavere andel aleneboere
enn Oslo.
Stavanger skiller seg fra de andre store byene
ved å ha en mye høyere andel husholdninger i
den øverste inntektsklassen. 1 av 5
husholdninger i Stavanger hadde en inntekt
etter skatt på over 750 000 kroner i 2009, mens
4 av 10 hadde en inntekt etter skatt som
overstiger 550 000 kroner. Det er også 4 av 10
som har en inntekt under 350 000 kroner. Fra
2006 til 2009 har det blitt mange flere
husholdninger i den øverste inntektsklassen.
Fig. Husholdningene i Stavanger fordelt etter
inntektsklasser. 2009. Kilde: SSB
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Fig. Medianinntekt etter skatt i 2009 og vekst fra
2005 til 2009. Stavanger. Kilde: SSB
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og en selveierleilighet på knappe 25
kvadratmeter. Nesten 40 prosent av
husholdningene i Stavanger har en inntekt etter
skatt som gjør at de ville hatt vansker med å
kjøpe en leilighet i Stavanger av denne
størrelsen, dersom de skulle ha etablert seg for
første gang i dag. Det indikerer at det kan være
svært utfordrende for mange husholdninger i
de laveste inntektsklassene å kjøpe sin egen
bolig i Stavanger. Det er grunn til å anta at
mange av aleneboerne ligger i disse
inntektsklassene.
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Flest aleneboere – men få små leiligheter
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En inntekt etter skatt på 350 000 gir som nevnt
foran, grunnlag for å betjene et låne om lag 1
million kroner. Gitt boligprisene i Stavanger,
så innebærer dette et grunnlag for å kunne
kjøpe en andelsleilighet på vel 25 kvadratmeter

Aleneboerne utgjør den største gruppen blant
husholdningstypene også i Stavanger, og er
den husholdningstypen som vokser mest både i
antall og i prosent. Det ble om lag 6300 flere
husholdninger i Stavanger i perioden 2005 til
2011, hvorav vel 3400 var aleneboere.
Stavanger hadde om lag 24 000 aleneboere ved
inngangen til 2011.
Stavanger har mange store boliger, det vil si på
5 rom eller mer. Disse utgjør 35 prosent av
boligmassen i Stavanger (av det som er kjent).
Bare 4 prosent av boligene i Stavanger er 1romsleiligheter, mens summen av 1- og 2romsleiligheter utgjør 21 prosent av boligene,
det vil si om lag 10000. Til sammenligning
bor det nesten 24 000 aleneboere i byen, dvs at
det er 2,4 aleneboere per 1- og 2-romsleilighet.
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Det indikerer at det er mange til å konkurrere
om de små boligene.
Siden SSBs statistikk inkluderer både bebodde
og ubebodde boliger, så er det i realiteten færre
leiligheter å konkurrere om enn det som
framgår her. Et forholdstall på 2,4 er derfor
egentlig for lavt.
Fig. Sammensetningen av husholdningstyper i
Stavanger i 2011. Kilde: SSB
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Fig. Sammensetningen av boliger i Stavanger etter
størrelse (bebodde og ubebodde). 2011. Kilde: SSB

1 rom

Fig. Boliger i Stavanger fordelt etter størrelse og
vekst fra 2007 til 2011. Kilde. SSB
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romsleiligheter målt i prosent med en økning
på vel 19 prosent i denne perioden, men i antall
er ikke veksten på mer enn 370. Det tilsvarer
vel 10 prosent av veksten i antallet aleneboere.

4 rom

5 rom eller mer

Fra 2007 til 2011 har det blitt mange flere
mindre boliger i Stavanger. Av veksten i det
totale antallet boliger på om lag 3500 var 3000
1- til 4- romsleiligheter. 2- og 3romsleiligheter utgjorde vel 2000 av disse. Det
har også vært sterk vekst i antall 1-

Høye boligpriser og lav låneevne gjør det
utfordrende for aleneboeren å komme inn på
boligmarkedet i Stavanger. I tillegg utgjør det
lave antallet små boliger en hindring. Ved
opptellingen av boliger til salgs på Finn.no per
30. august ble det ikke funnet en eneste bolig
til salgs i Stavanger i prisklassen 1,5 million
kroner eller mindre.
Sterk vekst i aldersgruppen 20 til 35 år kan gi
mange aleneboere og økende etterspørsel etter
små leiligheter framover
Hvis Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser basert på middels- eller
høyvekstalternativet slår til vil det bli 40 000
til 60 000 flere innbyggere i Stavanger fram
mot 2030. Dette tilsvarer en vekst på 2000 til
3000 innbyggere per år. Antall
førstegangsetablerere – dvs antall innbyggere i
alederen 20 til 35 år - ventes å bli om lag
33000 til 38000 per år fram mot 2030, alt etter
om vi legger hhv middels- eller
høyvekstprognosen til grunn. Der er hhv 5000
og 10000 flere per år enn det har vært i
gjennomsnitt de siste ti årene. Det innebærer at
det kan bli mange flere aleneboere framover og
et økende behov for mange små og rimelige
boliger i Stavanger.
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Bergen – stor vekst i antall aleneboere
•
•
•
•

Høye boligpriser i Bergen. 30 prosent stigning fra 2005 til 2010
Boligbyggingen har vært for lav til å dekke behovet. Stort behov for boliger også framover
Aleneboerne utgjør en stadig større andel av husholdningene – og fra 2005 til 2011 utgjorde
aleneboerne over 60 prosent av veksten i antall husholdninger
Få små leiligheter sammenlignet med antall aleneboere?

Det har vært bygget i gjennomsnitt vel 1100
boliger per år i Bergen det siste tiåret, mens
veksten i antall husholdninger har vært på ca
1400 per år. Boligbyggingen har således ikke
vært høy nok til å dekke behovet for nye
boliger. Dersom vi ser på Bergens andel av
fullførte boliger i Norge og Bergens andel av
befolkningsveksten, så viser også det at
boligbyggingen gjennomgående har vært for
lav det siste tiåret.
Fig. Bergens andel av fullførte boliger og andel av
befolkningsveksten i Norge i 2000-2010. Kilde: SSB
0,12
0,1

Bergen var per 2010 ca 30 prosent høyere enn i
2005. Det innebærer at prisveksten har vært
høyere enn inntektsveksten, men gapet mellom
de to er mye mindre enn hva det har vært i
Stavanger.
Fig. Boligprisutviklingen for boliger i alt og
blokkleiligheter i Bergen 2005 til 2010 samt for
boliger i alt i Norge. Kilde: SSB
150
140
130
120
110

0,08

7,0 %

100
90

0,06

80

0,04

4,6 %

0,02

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Boliger i alt

Blokkleiligheter

Alle boliger Norge

0

andel fullførte boliger
snittandel fullførte boliger
andel befolkningsveksten
snittandel befolkningsveksten

Prisene 30 prosent opp
Selv om boligbyggingen i Bergen har vært
lavere enn behovet, så har ikke boligprisene i
steget så mye som prisene på landsbasis i
perioden 2005 til 2010. Det må imidlertid ses i
sammenheng med at boligprisene falt – og
særlig for blokkleilighetene under finanskrisen.
Etter finanskrisen har boligprisene i Bergen
steget sterkere enn på landbasis. Prisene i

Gjennomsnittsprisen per kvadratmeter for
selveierleiligheter var på ca 38 000 kroner per
2. kvartal (SSB boligprisstatistikk). I henhold
til prisstatistikken fra NEF, EFF, Finn.no og
Econ Pőyry, så var prisen på selveierleiligheter
og andelsleiligheter på hhv 36 500 kroner og
31 300 kroner per kvadratmeter hittil i 2011
(målt per august). Det innebærer en økning på
hhv 9 og 10 prosent sammenlignet med samme
periode i fjor.

Inntekten har vokst mindre enn boligprisene
Medianinntekten etter skatt er høyere for
husholdningene i Bergen enn i Oslo. Det må
ses i sammenheng med at aleneboerne – selv
20

om de representerer 44 prosent av
husholdningene i Bergen - utgjør en lavere
andel av husholdningene enn i Oslo.
Fig. Medianinntekt etter skatt i 2009 og vekst fra
2005 til 2009. Bergen: Kilde: SSB
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Aleneboerne har hatt den sterkeste
inntektsveksten (målt som medianinntekt etter
skatt) blant husholdningene i Bergen, og
inntektsveksten har vært på nivå med
prisveksten på blokkleiligheter i perioden 2005
til 2010.
Bergen har doblet andelen husholdninger i det
øverste inntektsintervallet fra 2006 til 2009.
Om lag 1/3-del av husholdningene hadde en
inntekt etter skatt som oversteg 550 000 kroner
i 2009, mens 45 prosent hadde en inntekt under
350 000. Sammenlignet med Stavanger har
Bergen flere husholdninger i de laveste
inntektsintervallene og færre i de øverste.

Mange som ikke ville klart å komme inn på
boligmarkedet dersom de var
førstegangsetablere nå
En inntekt etter skatt på 350 000 gir grunnlag
for å betjene et låne om lag 1 million kroner
(jf. s 8). Gitt boligprisene i Bergen, så
innebærer dette et grunnlag for å kunne kjøpe
en andelsleilighet på vel 30 kvadratmeter og en
selveierleilighet på vel 25 kvadratmeter.

Fig. Husholdningene i Bergen fordelt etter
inntektsklasser. 2009. Kilde. SSB
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Nesten halvparten av husholdningene har en
inntekt som ville gjort det vanskelig å kjøpe
seg en leilighet i denne størrelsen, dersom de
skulle etablere seg for første gang i
boligmarkedet i Bergen i dag. Det illustrerer at
inngangsbilletten for de som skal inn nå har
blitt høy.

Aleneboerne – den voksende gruppen
I likhet med i de andre byene utgjør
aleneboerne den største gruppen blant
husholdningene. I Bergen bor vel 54 000
alene. Det ble 13300 flere husholdninger i
Bergen fra 2005 til 2011, hvor av aleneboerne
utgjorde 8400 (63%).
Også i Bergen ser det ut til å være få små
leiligheter sammenlignet med antallet
aleneboere. Det er imidlertid en del svakheter i
SSBs boligstatistikk for Bergen (gjelder ikke
de andre byene). Det er svært mange boliger
som er oppgitt med ”ukjent antall rom”. Dette
kan skyldes problemer i overgangen fra
bygningsregisteret til Matrikkelsystemet.
Blant boligene hvor antall rom er kjent, utgjør
de små leilighetene – dvs 1- og 2romsleilighetene – ca 20 prosent – eller 21 000
av de registrerte boligene i Bergen i 2011. Det
er mulig at det i realiteten er langt flere
leiligheter i denne størrelsen. Dersom det er en
større andel små leiligheter enn store blant
antallet boliger med ukjent antall rom, så vil de
21

små leilighetenes utgjøre en høyere andel av
den totale boligmassen. Statistikken som viser
fordelingen av boliger etter antall rom bør
derfor tolkes med varsomhet i Bergen sitt
tilfelle.
Fig. Sammensetningen av husholdningstyper i
Bergen. 2011. Kilde: SSB

førstegangsetablerere har lite utvalg å velge i i
Bergen.

Fig. Sammensetningen av boliger etter størrelse i
Bergen (kjente), bebodde og ubebodde. 2011.
Kilde. SSB
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1-romsleilighetene utgjør den desidert minste
andelen blant boligene med et kjent antall rom.
Det er 2,6 ganger så mange aleneboere som det
er små leiligheter, og det indikerer at det er
mange som konkurrerer i markedet for de små
leilighetene. Men på grunn av problemer i
statistikken kan dette forholdstallet være
mindre i realiteten.

Lite boliger å velge i for aleneboerne
Høye boligpriser og mange som konkurrerer
om de små leilighetene bidrar også til å gjøre
det vanskelig for aleneboere i Bergen å komme
inn på boligmarkedet. Selv om prisene i
Bergen ligger noe lavere enn i Oslo og
Stavanger, så kan mange aleneboere og
eneforsørgere ha for liten låneevne til å komme
seg inn på boligmarkedet uten å få hjelp fra f
eks familien. Undersøkelsen av hvor mange
boliger som var til salgs på Finn.no per
30.8.2011 i prisklassen 1,5 millioner kroner
eller mindre, viste også at enslige
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Behov for økt boligbygging
Befolkningsprognosene peker i retning av at
den solide befolkningsveksten i Bergen det
siste tiåret, vil holde fram mot 2030. Bergen
antas å få et folketall på mellom 330000 til
360000 i 2030, alt etter om vi legger hhv
middels- eller høyvekstalternativet til grunn.
Det er mellom 75000 til 100000 flere enn i
dag, og indikerer at Bergen vil ha behov for
om lag 38000-50000 flere boliger (regner to
personer per husholdning). Det krever en
nybyggingstakt på vel 1900 til 2500 boliger
per år. I de siste ti årene har det blitt fullført ca
1100 boliger per år. En videreføring av
boligbyggingen i denne størrelsesorden vil gi
et stort gap mellom boligbyggingen og
boligbehovet.
Det vil også bli mange flere i
førstegangsetablerer-alder – dvs 20 til 35 år - i
Bergen framover. De siste ti årene har det vært
i gjennomsnitt ca 58 000 i denne aldersgruppen
per år. Mot 2030 vil det være fra 74 000 til
78 000, avhengig om det er middels- eller
høyvekstprognosen vi ser på. Det indikerer at
det kan bli mange flere aleneboere framover
også i Bergen, og dermed at det vil bli behov
for mange små og rimelige boliger.
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Trondheim – mer å velge i for førstegangsetablererne
•
•
•
•

Boligprisene i Trondheim har steget 30 prosent fra 2005 til 2010 og er om lag likehøye som i
Bergen
Boligbyggingen har vært relativt bra tilpasset behovet til det siste tiåret, men økt behov framover
Aleneboerne utgjør stadig større andel av husholdningene – og fra 2005 til 2011 utgjorde
aleneboerne om lag 60 prosent av veksten i antall husholdninger
Har relativt god dekning av små leiligheter (sammenlignet med de andre store byene) med 1,5
aleneboer per 1-og 2-romsleilighet, men økende behov framover

Det har vært bygget i gjennomsnitt vel 1100
boliger per år i Trondheim det siste tiåret,
mens veksten i antall husholdninger også har
vært på ca 1100 per år. Boligbyggingen har
således svart godt til befolkningsveksten.
Dersom vi ser på Trondheims andel av
fullførte boliger i Norge og Trondheims andel
av landets befolkningsvekst, så viser den at
boligbyggingen i Trondheim har vært noe
lavere enn byens andel av befolkningsveksten
skulle tilsi. Trondheims andel av
befolkningsveksten i Norge har avtatt etter
2006 og var på det laveste dette tiåret i 2010.
Men byens andel av nye boliger har falt enda
mer, og særlig kraftig var fallet under
finanskrisen. Andelen har fortsatt å falle også
etter finanskrisen, og gapet mellom byens
andel av befolkningsveksten og andelen av nye
boliger har økt betydelig etter 2007.
Fig. Trondheims andel av fullførte boliger og andel
av befolkningsveksten i Norge i 2000-2010. Kilde:
SSB
8,0 %

Boligprisene i Trondheim har økt mindre enn
på landsbasis i perioden 2005 til 2010. Prisene
økte ikke like sterkt før finanskrisen samt at de
falt noe mer under finanskrisen. Etter
finanskrisen har imidlertid prisene steget noe
sterkere enn på landsbasis.
Fig. Boligprisutviklingen for boliger i alt og
blokkleiligheter i Trondheim 2005 til 2010 samt for
boliger i alt i Norge. Kilde: SSB
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I henhold til prisstatistikken fra NEF, EFF,
Finn.no og Econ Pőyry, så var prisen på
selveierleiligheter og andelsleiligheter på hhv
35 800 kroner og 31 100 kroner per
kvadratmeter hittil i 2011 (målt per august).
Det innebærer en økning på hhv 9 og 11
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prosent sammenlignet med samme periode i
fjor. Boligprisene i Trondheim er om lag de
samme som i Bergen.
Fig. Medianinntekt etter skatt i 2009 og vekst fra
2005 til 2009. Trondheim. Kilde: SSB
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Veksten i medianinntekten etter skatt for
gjennomsnittshusholdningen har vært noe
lavere enn veksten i boligprisene i perioden
2005 til 2010. Det er særlig eneforsørgerne
som har hatt en svakere inntektsutvikling enn
veksten i boligprisene.
Fig. Husholdningene i Trondheim fordelt etter
inntektsklasser. 2009. Kilde: SSB
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Mange som ikke ville klart å komme inn på
boligmarkedet dersom de var
førstegangsetablere nå
En inntekt etter skatt på 350 000 gir grunnlag
for å betjene et låne om lag 1 million kroner
(jf. s. 8). Gitt boligprisene i Trondheim, så
innebærer dette et grunnlag for å kunne kjøpe
en andelsleilighet på vel 30 kvadratmeter og en
selveierleilighet på vel 25 kvadratmeter.
Nesten halvparten av husholdningene har en
inntekt som ville gjort det vanskelig å kjøpe en
leilighet i denne størrelsen, dersom de skulle
ha etablert seg i boligmarkedet for første gang i
Trondheim i dag. Det illustrerer at
inngangsbilletten for de som skal inn nå har
blitt høy.
Mange flere aleneboere
Det ble knappe 10 300 flere husholdninger i
Trondheim i perioden 2005 til 2011. Vel 6200
av disse var aleneboere. Aleneboerne utgjør nå
45 prosent av husholdningene, dvs ca 37 000.
Fig. Sammensetningen av husholdningstyper i
Trondheim. 2011. Kilde: SSB
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etter skatt som er på 550 000 kroner eller mer.
46 prosent av husholdningene hadde en inntekt
etter skatt under 350 000 i 2009.
Sammenlignet med Stavanger og Bergen har
Trondheim flere husholdninger i de laveste
inntektsintervallene og færre i de øverste,
særlig gjelder dette sammenlignet med
Stavanger.
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36989;
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16837;
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Andelen husholdninger i Trondheim i det
øverste inntektsintervallet er doblet fra 2006 til
2009, og 3 av 10 husholdninger har en inntekt
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Fig. Sammensetningen av boliger etter størrelse i
Trondheim (bebodde og ubebodde). 2011. Kilde:
SSB
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en tredjedel av veksten i antall aleneboere i den
samme perioden. Det har dermed blitt et større
gap mellom antall aleneboere og antall små
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Relativt mange små boliger
Trondheim har en større andel små leiligheter
enn en finner i Bergen og Stavanger, og ca 1/3del av de registrerte boligene i Trondheim er 1eller 2- romsleiligheter. Det tilsvarer om lag
25 000 boliger.
Siden det er 37 000 aleneboere i Trondheim, så
betyr det at det er om lag 1,5 aleneboere per 1og 2-romsleilighet. Det er således bedre
dekning av små leiligheter i Trondheim enn i
Bergen. Men forholdstallet på1,5 er høyere enn
det som gjenspeiler den faktiske beholdningen
av beboelige boliger, siden disse tallene også
inkluderer ubebodde boliger.
Det er registrert vel 4500 flere boliger i
Trondheim i 2011 enn i 2005, og 4200 av disse
er 1- til 4- romsleiligheter. Bortimot
halvparten av økningen (2200) fra 2005 til
2011 er 1- og 2 romsleiligheter. Det utgjør vel

Trondheim har hatt høy befolkningsvekst det
siste tiåret. Befolkningsprognosene peker i
retning av at den solide befolkningsveksten vil
holde fram mot 2030, og Trondheim kan få et
folketall på 220000 til 240000 i 2030,
avhengig av om vi legger middels- eller
høyvekstprognosen til grunn. Det vil være en
oppgang på knappe 50000 til 70 000
sammenlignet med i dag, og indikerer et behov
for ca 25000-35000 flere boliger eller ca 1250
– 1750 flere per år (regner to personer per
husholdning).
Det er i gjennomsnitt bygget ca 1100 boliger
per år i Trondheim de siste ti årene. Hvis
nybyggingen fortsetter på dette nivået, så vil
den bli for lav til å matche boligbehovet
framover. Det gjelder både om vi ser på
befolkningsprognosen i 2030 basert på
middels- eller høyvekstalternativet.
Trondheim får også høy vekst i aldersgruppen
20 til 35 år – det vil si den aldersgruppen hvor
det er mange som etablererer seg i
boligmarkedet for første gang. Mens det var
39 000 i denne aldersgruppen i snitt per år siste
ti år, kan det bli 52000 til 55 000 per år fram
mot 2030, avhengig om vi legger middelseller høyvekstprognosen til grunn. Hvis
trenden med at unge venter lenger med å
etablere familie samt at en større andel forblir
alene, så vil det medføre en betydelig vekst i
antall aleneboere i Trondheim også framover.
Det indikerer det at det vil bli et økende behov
for mindre boliger i årene som kommer.

25

Hva har OBOS ment noe om?
•

Boligpolitikk – en valgkampsak i Oslo?

OBOS sammenfattet før kommunevalget hva de politiske partiene i Oslo mener om boligpolitikk og så
om boligpolitikk var en prioritert sak i valgkampen. Vi gikk også gjennom hvordan partiene har stemt
i reguleringssaker de siste fire årene. Hvilke partier har bidratt til flest boliger?
Tab. Oversikt over partienes stemmegivning
A) Fremsendte reguleringsforslag – økt
boligbygging- 79 stk
B) Fremsendte reguleringsforslag – redusert
boligbygging – 4 stk
C) Netto boliger faktisk vedtatt i Oslo bystyre i
perioden 2007-2011 inkl korreksjoner etter
forslag i bystyret
FrP – netto boliger stemt for
H – netto boliger stemt for
V– netto boliger stemt for
KrF – netto boliger stemt for
A – netto boliger stemt for
SV – netto boliger stemt for
RV– netto boliger stemt for

•

Antall boliger
10422
420
8956

9574 = 448 færre enn det som var mulig
9175 = 847 færre enn det som var mulig
7924 = 2098 færre enn det som var mulig
8548 = 1474 færre enn det som var mulig
8608 = 1414 færre enn det som var mulig
7829 = 2193 færre enn det som var mulig
2757 = 7265 færre enn det som var mulg

Ny utearealnormer for bygging i indre Oslo

OBOS anbefaler Oslo kommune å skrinlegge planene om en egen bindende og rigid utearealsnorm
som skal danne grunnlaget for alle planforslag i indre by. Det er særlig to grunner til det:
1. planen tar ikke høyde for at det må bygges rundt 100 000 flere boliger i Oslo frem mot 2030.
Forslaget til utearealnorm vil heller gjøre dette vanskeligere.
2. planen er for rigid og åpner ikke for individuelle løsninger som ut fra den enkelte tomt og
nærområdets forutsetninger, i sum kan gi minst like gode kvaliteter som normforslaget.
OBOS anbefaler at normen i stedet gjøres om til en veileder. Den kan fungere som et forutsigbart
verktøy for boligbyggere som finner det hensiktsmessig for deres tomt. Videre anbefaler OBOS at det
opprettes en arbeidsgruppe med representanter fra private eiendomsutviklingsmiljøer som kan bistå i å
omforme normforslaget til en veileder.

•

Regional planstrategi og regionalt program for areal og transport i Oslo og Akershus

Utkastet til regional planstrategi redegjør for hovedutfordringer i regionen, hovedmål for planarbeidet
og viktige utviklingstrekk innen temaet areal og transport. Strategien skisserer tre alternative
utviklingsmodeller. Det regionale planprogrammet omtaler hvordan Oslo kommune og Akershus
fylkeskommune i samarbeid med kommunene vil gjennomføre planarbeidet, bl.a. mht
utredningsbehov og organisering av planarbeidet. Høringsfristen var 1. juli 2011.
OBOS fremhevet følgende punkter i sin høringsuttalelse.
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1. Det er positivt at:
o det lages en felles planstrategi for Oslo og Akershus og legges opp til et forpliktende
samarbeid mellom Akershus kommunene, Akershus fylke, Oslo kommune og staten.
o det gis gode beskrivelser av befolknings-, miljø- og transportutfordringene
o kollektivsatsingen står i fokus
o det poengteres at fortetting skal prioriteres sterkere enn bevaring av dyrket mark når dette
gir en klimaeffektiv utbygging
2. Utviklingsalternativene ”konsentrert utvikling av byer” og ”fortetting i mange knutepunkter”
bør utredes nærmere, og særlig sistnevnte da vi ser det som bl.a. det mest realistiske.
3. Boligskaffing bør være et eget mål i planstrategien
4. Etterlyser at planstrategien og planprogrammet må omtale følgende viktige temaer:
4.1 Utbyggingsøkonomi og gjennomførbarhet.
Høringsnotatet fokuserer i stor grad på planmyndighetenes utfordringer. For å skape
forutsigbarhet for utbyggerne bør det
o bli tydeligere hvilke forventinger som skal stilles til privat medfinansiering av
infrastruktur i utbyggingsområder
o bli enda tydeligere hvilke hensyn som skal tillegges mest vekt i ulike utbyggingsområder
når det oppstår målkonflikter
o bli lengre levetid for reguleringsplanene (også en fordel for kommunene)
4.2 Boligpriser og sosial segresjon
Planen bør fokusere på hvordan en skal håndtere befolkningsveksten både med henhold til å
tilby boliger til overkommelig pris og å hindre eventuelt begrense sosial segresjon.
Planmyndighetene kan ha stor innflytelse på boligprisene dersom de ønsker det, både gjennom
o Omfanget på reguleringsvirksomheten
o Arealdisponeringen
o Kvalitetskravene som stilles

•

Kommuneplan 2013 Oslo

OBOS har mottatt utkast til planstrategi og planprogram for Kommuneplan 2013 på høring.
Høringsfristen er 1.11.2011.
Utfordringer og muligheter som følger av befolkningsutviklingen er planarbeidets hovedtema.
Kommuneplan 2013 skal også gjøre strategiske valg for bystrukturens utvikling. Byrådet legger opp til
å videreføre nåværende arealpolitikk basert på banebasert, flerkjernet knutepunktutvikling i en ny
byutviklingsstrategi.
Byrådet vil utarbeide kommuneplanen samlet med samfunnsdel, strategisk arealkart og juridisk
bindende arealdel i ett dokument. Byrådet ser kommuneplanarbeidet i nær sammenheng med pågående
plansamarbeid som er innledet med Akershus fylkeskommune med sikte på en felles regional plan for
areal- og transport.
OBOS har tidligere gitt overordnede innspill til Kommuneplanen 2013, og disse kan oppsummeres på
følgende måte:
1. OBOS vil ta sin del av ansvaret ved å investere i tomter, utvikle prosjekter og ta risiko for salg
og utbygging slik at Oslo skal klare å bygge opp til 100 000 nye boliger fram mot 2030, men
er avhengig av et godt samspill med kommunen for å få det til.
2. Oslo kommunene må både ville, kunne og gjennomføre boligbygging. Å ville boligbygging
betyr at fremskaffing av boliger må prioriteres foran andre gode formål. Å kunne
boligbygging betyr å forstå at mengden kvalitetskrav som legges på prosjektene, påvirker både
prosjektenes gjennomførbarhet og byggekostnadene i stor grad, og dermed hvor mange
boliger som vil bli bygget. Det samme gjelder krav om utbyggingsavtaler som gir økte
kostnader og nitidige krav til arkitektur og restriksjoner på utnyttelse og byggehøyder. Å
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gjennomføre boligbygging – vil si å legge til rette for at boligbygging kan skje gjennom bl.a.
rask, effektiv og forutsigbar plan- og byggesaksbehandling. På det området har Oslo
kommunene en stor jobb å gjøre.
3. Kommunene bør ta inn i kommuneplanens arealdel en konkret, men grovmasket
fortettingsplan for sentrale knutepunkter som angir visse rammer for hvordan fortetting rundt
disse knutepunktene kan skje. Det er viktig for å kunne nå målet om 80-100.000 nye boliger
frem mot 2030.
4. Plan- og bygningsetaten bør ikke bruke ressurser og tid på å utarbeide alternative planforslag
til innsendte planer. Dersom kommunen ikke anser planene som gode nok, så må de enten
omarbeides av utbygger eller innstilles negativt.
•

Boligutvalget i Oslo

Boligutvalget ble nedsatt for å identifisere tiltak som kan bidra til økt boligbygging i Oslo. Utvalget
har bestått av representanter fra Plan- og bygningsetaten og sentrale aktører i boligmarkedet. Utvalget
la fram sin rapport i mai 2011. OBOS var representert ved Daniel Kjørberg Siraj.
Boligutvalget konkluderte med at følgende konkrete tiltak bør prioriteres i kommende
kommuneplanperiode:
1. Tydelig prioritering av og mål for økt regulering til bolig
Målsetningen om økt boligbygging i kommuneplanen og detaljplanleggingen bør videreføres og
styrkes.
2. Avveining og prioritering mellom krav til bærekraft i planleggingen
For å bidra til bedre forutsigbarhet og mulighet til gjennomføring av byggetiltak er det behov for større
grad av tydelig prioritering av ulike mål og interesser og avveining av alle de nye krav til bærekraft i
planleggingen.
3. Kommuneplanens arealdel bør inneholde en offensiv fortettingsplan
Økt fortetting rundt bydelssentra og knutepunkt bør inngå som del av kommuneplanens arealdel for å
sikre økt boligbygging.
4. Effektiv og forenklet bruk av plansystemet - Oslo-modell for plan- og
byggesaksbehandlingen
Det bør utarbeides en Oslo-modell for effektiv og forenklet bruk av plansystemet etter ny plan- og
bygningslov, tilpasset Oslos særegenheter. Hovedelementene i denne modellen vil være, økt
forutsigbarhet, økt dialog, tidligavklaring med politikere (jfr. pbl. § 12-8), mer differensiert
planprosess, samt parallell behandling av plansaker og byggesaker.
5. Initiativ overfor statlige myndigheter
Dersom den kommende stortingsmelding om bygningspolitikk ikke viser at det vil bli foretatt
tilstrekkelige forbedringer og forenklinger i lovverket bør Oslo kommune og boligprodusentene
fremme forslag om slike tiltak.

•

Boligutvalget (regjeringsoppnevnt)

Utvalget la fram sin rapport ”NOU 2011:15 Rom for alle – en sosial boligpolitikk for framtiden”
18.august i år. Rapporten vil nå danne grunnlaget for en stortingsmelding som skal være ferdig høsten
2012.
Essensen i valgets rapport er at den sosiale boligpolitikken har en viktig oppgave framover i å bidra til
at de 150 000 som i dag har en utilfredsstillende bosituasjon, får tilstrekkelig hjelp til å bo godt og
trygt. Aleneboende er overrepresentert blant de som trenger hjelp og flest vanskeligstilte finnes i
Oslo. En forsterket Husbank, tilstrekkelige økonomiske rammer til kommunene og klarere juridiske
rammer i kommunene for det boligsosiale ansvaret, er noen av tiltakene utvalget peker på. For øvrig
peker utvalget på at det bør bli mulig også for dem som i dag står utenfor boligmarkedet å eie sin egen
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bolig. Vanskeligstilte bør skjermes bedre mot risiko enn i dag. Utvalget foreslår derfor at startlån med
tilhørende tapsfond samt det strengt behovsprøvde boligtilskuddet, må kunne brukes mer fleksibelt
enn i dag. Økt eieretablering vil i stor grad være mulig innenfor dagens statlige bevilgninger til disse
formålene. OBOS ved Martin Mæland deltok i utvalget.
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