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BOLIGTILBUDET I OSLO 

I en rapp ort som t ar for seg boligmarkedet våren 1986 oppsummerer fors kerne 

Torbjørn Hansen og Bern t Gulbrandsen at det er fler e som øns ker bolig enn det 

er bolige r å få. Vi skal først se litt nærmere på boligtilbudet i hovedstaden: 

I Oslo i 1986 f ins det drøyt 230 000 boliger. I praksis kan en nå regne med 

at boligmarkedet i byen er delt i tre like sto re deler: 

1) Selveierbol ig er og private borettslag og aksjeboliger med fri omsetning, 

2) Bolige r i boligbyggelagene og 

3) Utleieboligene. 

BOLIGER 

100 

UTLt.JE 

1970 198D 198(, 

Boliger i Oslo 1951-1986 etter eie- og leieforhold . Absolutte tall 

etter Falte- og boligtellingen. Tall for 1986 er anslag . 

(Kilde: "Unge voksne og bolig:n arkedet i 

Osl o våren 1986") 

www.pdf-arkivet.no (2020)



End r in ger etter 1980 

Si deG 198 1 er boligtilbudet forandret. Det er årlig bygd 3 000 - 4 000 

nye bolige r . Samtidig har en del boliger forsvunnet, dels ved riving og 

dels ved sammenslåinger . Basert på tidligere erfaringer kan avgangen av 

boliger anslås til ca. 1 500 boliger i året. 

Erfa r ingsmessig er det mest de små boligene som forsvinner, mens det 

kommer til flere større boliger, boliger på fem rom og mer. ·Dette skjer ve d 

at to eller flere små boliger slås sammen eller ved at en liten bolig leg

ges til en stor. De nye boligene som bygges nå er gjerne forholdsvis store, 

med overvekt på fire rom eller mer . Vi kan derfor regne med at antall 

ett-tre roms boliger i Oslo er økt mindre enn gjennomsnittet. 

ETTER 1978 ER LEIEMARKEDET REDUSERT MED CA.10 000 BOLIGER. DISSE UTLEIE

BOLIGENE ER FO RSVUNNET ETTER AT BYFORNYELSEN OG SEKSJONERING TOK TIL. 
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BOLIGBYGGINGA 

I HOVEDSTADEN 

DE SISTE ARA. 

I 1985 ble det bygd 

2 272 nye bol iger . Bo

ligproduksjonen var 

på topp i 1983. Da ble 

det bygd 4 516 nye bo

l iger. 

(K i lde: Oslo -rapport ) 
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FLERE TRENGER BOLIG 

I løpet av 1985 opple vde Oslo for første gang på ei årrekke en vekst 

antallet in nbyggere. Denne tendensen har fortsatt inn~ 1986, og i 

april passerte Oslos folketall 450 000. 

Økninga i folkemengden skyldes et innflyttingsoverskudd og ikke et fød

selsoverskudd . I løpet av 85 flyttet det 2 677 personer flere til Oslo 

enn det flyttet fra Oslo. 

Tendensen til at stadig flere melder seg på boligmarkedet ser ut til 

å holde seg i åra framover. 

For det første: Så lenge raseringa av distri ktene varer ved, vil det 

gå en folke strøm fra utkant-Norge til sentrale østlandsstrøk. AP-

regjeringas 0- tilbud til de kriserammede Helgelands-kommunene, tyder på 

at den politiske ledelsen i landet ikke vil snu denne utviklinga. 

Dernest melder store barnekull fra seksti ·årene seg nå på boligmarkedet . 

Antallet unge som skal inn på boligmarkedet vil være høgt fram til midten 

av 1990-årene. 
l.:,f.v 

Disse konkurrer først og fremst om utleiebo l igene -

den typen boliger som det altså stadig blir færre av. 

Unge, 20-29 

s1vilstand . 

1980 

1984 

år, l Oslo 1980 09 1984 , gruppert etter 
FoB 1980 

Gifte 

26.013 

20.982 

og 1984. 

Ugifte og før gifte Alle 

50.862 76.875 

57.854 78.836 

(Kilde: "Unge voksne og boligmarkedet i 

Oslo våren 1986") 
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PRISEKSPLOSJON PA BOLIGMARKE DET 
Folks bo utgifter har økt dramatisk de sist e åra. Prisniv ået er sky

høgt enten du bygger sj øl, kjøper en aks j e/ borettsl ags l e i l i ghet e ll ey 

leier . 

To eksempler på prisnivået: 

1) En indikasjon på utviklinga kan vi få ved å se på egen~apit a lbeh ov et / 

innskuddet i en ny OBOS -leilighet av gjennomsnittsstørrelse. 

Over en ti-årsperiode er egenkapitalbehovet til en vanlig familie l ei

lighet blitt mer enn t redobla, målt i faste kroner : 

Ko s tnader oa innskudd or. l 0 iliahet i Oslo 1975 - 19 84 . 

Brutto Faste Egenkap . / Faste 
anl. kostn. 85 -kr . innskudd 85-kr. 
løoende kr . løoende kr. 

1975 170.677 393.409 30.422 70. 122 
1976 234.706 495.523 59.221 125 .030 
1977 ·217. 242 420.1691 49.940 96.709 
1978 . 255.298 403.363 54 . 034 96 . 740 
1979 262. 404 448.186 67.575 115 . 418 
1980 366.973 565. 185 15 1 .13 3 235.844 
1981 354 .263 480.233 137 . 476 186.356 
1982 405 .6 10 493.786 184 . 100 249 . 557 
1983 484.721 544 .3 15 247.652 278. 099 
1984 502 . 000 555 . 430 219 . 000 231 . 467 

Gjennomsnittsstørrelsen på boligene har Økt fra 76 . 2 m2 l 197 5 
til 8 8 . 1 m2 l 1983 . 

Kilde: OBOS. 

2) Det andre eksemp let er henta fra l eiemarkedet . Leiemarkedet er redu

sert med omlag 10 000 boliger siden byfornyelsen og sek sjonerin ga t ok 

til. Konkurransen på den gjenværende delen av leiemarkedet er blitt 

hardere. Dette gir seg utslag i høye le ie r . 

Boforholdsundersøkelsen i 1981 viser at husleiene varierer s terkt . De 

l aveste lå under kr. 50 pr. kvm i året mens andre lå over kr. 300 . 

Forskerne bak prosjektet "Unge voksne og boligmarkedet i Oslo vår en 

1986" har undersøkt dagens husleienivå. I perioden 2.-18.jan uar 86 

www.pdf-arkivet.no (2020)



ble boli ger t i lbud t ti l l eie i annon ser i Af tenpo s t e~ ~~ ~ f ilg~1oe 

husl eier (oppgitt 

var oppgitt): 

annon sen e ll er ved te l efonoppri ng nin g de r tlf . nr . 

Hybel (Rom uten egen inngang/eget kj økken) ca. 
Hybelleilighet (Egen inng./tekjØkken,toalett) 
1-ror;is leilighet 
2-roms 
3-rorns 
1-roms 

12 kvr., kr 
30 

35 

55 
65 
90 

12 7: pr.mnd. 
19 30 . 
245 0 . 
29 90 . . 
37 90 . 
44 70 . 

NBI og kommunens egen Ungdomsinformasjon har regna ut at skal man eta

blere seg i egen 1 - 2 roms leilighet, må man ha inntekt på minst 120 000 

eller meget lang ansiennitet i 0B0S/USBL og over 100 000 i innte kt. De 

oppsu mmerer bl.a. at 12 - 15 000 unge i alderen 25 - 29 år har beh ov for 

spesielle støtteordninger for å skaffe seg egen bolig. Gjeldende støtte

ordninger som Ungdomslån og etableringslån hjelper noen få prosent i 

denne aldersgruppen . 
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FLERE SOSIALKLIENTER OG BO STEDSLØS E 

Bolignøden i Oslo fører bl.a. til at st adig fl ere mo ttar sos ia lhjelp 

for å klare boutgiften e og at stadig flere blir bosted løs e. 

I 1984 gikk 51,7 millioner krone r av Oslos sosialhjelps penger til 

hjelp til boutgifter. I 1985 var denne summen økt til 73,3 millioner. 

Det er ei økning på 41,8 prosent. 

I perioden 80 - 85 har utgifte ne til sosialhjelp blitt tredobla. An-

tallet sosialhjelpsmottakere har økt fra 12 177 i 1980 til 21 861 1985 . 

En undersøkelse foretatt av Norske Kommuners Sentralforbund høsten 1984 

trekker fram høge boutgifter som en av de viktigste årsakene til at 

kommunenes forbruk av økonomisk sosialhjelp øker. 

~amtidig er det sånn at også stadig flere slås fullstendig ut av bolig-

markedet. Arbeiderbladet kunne for kort tid siden melde om at "underbyen" 

stadig vokser. I dag fins det romlag 2 000 bostedsløse 

følge rehabiliteringssjef Lasse Johannesen. 
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(Faksimile fra Arbeiderbladet) 
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