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Norqe

Fortsattvekstfor Oslo?
At Oslo er et pressområde, er noe alle vet. Som en magnet trekker Rikshovedstaden til seg
innflyttere og tilflyttere fra inn- og utland.Resultatgt er befolkningspress, arealpress og press
på boligmarkedet.Slik er det idag, og slik har det alltid vært - ikke sant?
It Publisert
av: Odd GunnarSkagestad å
Fredag16.mai2008

Skrivut side

E Tipsen venn

Det kostbareboligmarkedet
hargåtti rykkog napp.Over
stokkog stein,i søkkog
er detå si at utviklingen
Vel,merellermindre.Riktigere
og
knaus.Skiftende
rammebetingelser
kavgjennombrenningog brott,overknudretstokkog kneisende
somtil
utuiklingslinjer
og de øyeblikksbilder
faktorerharpregetbådede langsiktige
vekslende
dynamiske
vårsituasjonsoppfatning.
enhvertid haren tendenstil å definere
at boligprisene
klageroverboligmarkedet,
Ungei etableringsfasen
boligmarkedet
Ta f.eks.det berømmelige
seg
er altforhøye.Høyei forholdtil hva?| forholdtil andrestorbyer"somdet er naturligå sammenligne
Høyei forholdtil
hovedsteder).
med"?(Neppe- dratil Londonellerhvilkesomhelstandrevesteuropeiske
dengang
de sletfor å klareboutgiftene
om hvordan
hvordandetvar"føri tiden"?(Hallo- spørgamlingene
da).Ellerhøyei forholdtil hvafolk harrådtil og faktisker villigetil å betalefor å skaffeseget stedå bo? I ser
boligmarkec
menla oss i stedetse på hvilkefaktorersomstyrerhovedstadens
selven interessant
diskusjon,
og befolkningsutvikling.
Tidenskrav
ellerinnfødteOslo-folk- vil idagnøyeseg medbareha "etstedå bo",
Defærreste- detværeseg innflyttere
på Røa,så skaldetiallfallvære
med
selveierleilighet
villapå Bygdøyellerrekkehus
Om ikkenødvendigvis
finnersegikkei
godplassog høystandard,
i et hipturbantstrøk.Dagensboligsøkende
sentraltbeliggende
måtteta til takkemed,de stillerkrav.Og da kosterdet.Hvilkettil
slikeboforhold
somforeldregenerasjonen
er en følgeav at deter så myepengeri omløpblantså
syvendeog sistbetyrat de såkaltehøyeboligprisene
(ungeog andre)at de har rådtil å betaleså myesomde faktiskg1ørtorå bo sliksomde
mangemennesker
Slikvirkernå enganglovenom
ønsker.Deter rettog slettet utslagav dengenerellevelstandsutviklingen.
- så myemanvil.
- les markedskreftene
tilbudog etterspørsel.
Så kanmansutreog skyldepå boligmarkedet
i det heletatt?
i hovedstaden
Lengtermansegtilbaketil tidenfør 1982,da vi knapthaddeet boligmarked
drømforde fleste?Tidenda manbetalteskyhøyebeløpundt
varen uoppnåelig
Tidenda en selveierleilighet
på Kalbakken?
Vel å merkedersommanvar heldig- de
bordetfor leieretten
til en skarveborettslagsleilighet
Ellerfriste
fremleieavtaler.
uheldigemåtteta til takkemedsnusketehyblerog krypinnmedtuilsomme
til Skarnes
førweekendenkomså mankunnesetteseg på pendlerbussen
i ukedagene
brakketilværelsen
var langtdårligerestiltenn
De uheldigste
ellerBrandbu.Tøft,menlangtfradenversteformenfor tilværelse.
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somså.
Velstandsutviklingen
Velstandsutviklingen,smakpå ordet.Deter en utviklingsom harpågåttså å si utenavbruddgjennomde
pengerikelighet,
lavtrentenivå,
utlånsvillige
banker.Entilstanc
lønnsvekst,
siste15årene:Høysysselsetting,
Dagensungdomkanknapthuskeat detnoengangharvært
i landetstidligere
historie.
utensidestykke
annerledes.
somlengtersegtilbaketil en fortid
alltidfinnesnostalgikere
Forstådet,densomkan,mendetvil øyensynlig
(ja,fordet
opinionsdannere,
somi sin uformuenhet
somde aldriharkjent,og somaldrifantes.Historieløse
virkemidler
og dyrkerfremen lengseletterkommandoøkonomiske
kanvel ikkeværeondvilje?)sårmisnøye
ja om selveforholdetmellomårsakog
virkemåte,
vedå kolportere
vrangforestillinger
om markedskreftenes
virkning.
i aftenutgaven
av Aftenposten
- en avis
Et skrekkeksempel
stodfor noentid sidenå lesei en lederartikkel
i Norge.[1]
På bakgrunn
av nylig
bannerfører
ideologiske
somdirigismens
somstadigofterefremstår
leieprispå leiligheter
i Oslodetsisteåret,prestertr
i gjennomsnittlig
fremlagte
tallfra Boligbygg
forstigningen
avisenå skriveat
på boligmarkedet.
"Prisutviklingen
Foftsafthøyeboligprisergjør at
må ses i sammenhengmed usikkerheten
i Oslo.lfior ble de
mangeikke har noe reeltvalg....Enannenviktig årsaker mangelenpå nye boligprosjekter
igangsattbyggingav 3064nye boligeri Oslo.Det er en nedgangpå 31 prosentfra 2006.Den enestemåten
må det
få stabiliteti prisenepå leiemarkedet,
er å byggeflereboliger... For å matchebefolkningsutviklingen
byggeslangtflereboliger...Presseføker.Barei Oslovil gruppen21 til 27 år voksemed 22 prosentfremmoi
noe somgjør at ungehar få mulighetertil
år 2014.... I Norgeer boligmarkedetekstremtmarkedsliberalisert,
skaffeseg en bolig".
sommedfører
at noeni detheletatt
Boligsøkerens
frievalgmellomå eieellerå leie,samtdenvalgfrihet
velgerå bosetteseg i Oslo,fremstilles
altsåsom"at mangeikkehar noereeltvalg".Var det sfavnsbåndavise
det motsatte- at boligmarkedet
er "ekstremt
fabulerteom?Neppe,for i nesteåndedragvar ankepunktet
er
Ekstremt
markedsliberalisert".
er åpenbartå ta for hardti, mendeter heltriktigat det norskeboligmarked
er dt
siden.Og nettoppdenneliberaliseringen
varforen generasjon
vesentlig
merliberalisert
ennhvatilfellet
tidligere
hat
velstandsutviklingen
som- sammenmeddengenerelle
- hartørttil at flereungeennnoensinne
bedremuligheter
ennnoengangfør til å skaffesegen boligi Oslo.
prissentralti landetshovedstad
vil alltidværeet knapphetsgode.
A bo medhøystandardtil overkommelig
Svaretbørværeet betingetT'a
- vel å merk
Kandet å kunnenyteet sliktgodesieså væreen menneskerett?
betingetav at du er i standtil og vil værevilligtil å betaleprisen.Denneprisener ingenstatiskstørrelsemangeforholdkanog vilvirkeinnog påvirkekostnadsnivået
- menprisenvil alltidværeslikat noenikkeser
"There
ain'tno suchthingas a freelunch!"I den
lov,folkens:
segrådtil å betaleden.Dentredjeøkologiske
problem,
- et
graddettei dagenssamfunnkanoppfattessomet sosialt
er det et gedigentluksusproblem
"problem"
velstandsutviklingen.
av denforanbeskrevne
somer en funksjon
boligmarked
er førstog fremstet velstandsfenomEt
Forå gni det innatteren gang:Pressetpå hovedstadens
kandetværesærliginteressant
å se på demografier
Menogsåandrefaktorerspillerinn.I denneforbindelse
og som9n
- befolkningsutviklingen
og denssammensetning
- på sammetid sombådeen årsaksfaktor
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konsekvens.
Oslo gjennom60 år - fra bolignødtil fri flyt
og referansepunkt.
DetåretbleOsloslåttsamme
Forbefolkningsutviklingen
er året1948et naturligutgangsvekst.Slik
fremtidig
Aker.Manfikkmedetten by medplassnoktil alltenkelig
medomegnskommunen
HaraldHalsformulerte
detslik:[2]"Ved
byplansjef
fortonte
detsegi allefalldengang.Daværende
ikke barerelativt,men ogs
medAker varhovedstadenblitten by av veldigedimensjoner,
sammenslutningen
v:
trangtog boligmarkedet
folkboddegudsjammerlig
Byenhaddedengang418tuseninnbyggere,
absolutt".
bleetablerti Groruddalen
og andresteder,og
gjennomregulert.
Folketallet
vokstelikevelraskt.Drabantbyer
for å skaffefolktakoverhodettil
en mannsomOlavSelvaagslappallernådigsttil medsittkonsept
likeregulert,
fortsattstorog boligmarkedet
pris.Tyveår senere- i 1968- varboligmangelen
overkommelig
sankmedekspressfarl
var kommetopp i 489tusen.Da var det bråttstopp,og folketallet
meninnbyggertallet
var
og folketallet
Sekstenår senere- vedårsskiftet1984/85- haddeOslomistetnetto42 tuseninnbyggere,
på
kommetnedi 447tusen.En kjappnedgangpå henimot10 prosent- utenat dåtsynteså hjelpesærlig
økti
presset!
Menså snuddetrendenlikebråttatteren gang,og i løpetav de siste23 åreneharfolketallet
vedsisteårsskifte.
rdfartmedhele113 tusen- til nærmerebestemt560484innbyggere
Hvai all
hamskifte!
og et veritabelt
et kvantesprang
U-sving,
Fraet demografisk
synspunkt
- en gigantisk
verdenvardet somhaddeforegått?
(hvorstartskuddet
bleløsnetav Willochav boligmarkedet
var liberaliseringen
To opplagte
delforklaringer
Dettevarforholdsomsammenutvilsor
velstandsutviklingen.
1. august1982)samtdengenerelle
regjeringen
mulig.Og
somigjengjordeen fornyetbefolkningsøkning
ny boligbygging,
stimulerte
til en omfattende
av en fortsatt- vedvarende
og betydelignotabene,
som ikkegikkpå bekostning
en befolkningsøkning
kan
som i totalperspektiv
for folkflest.Likevelstårvi overforutviklingslinjer
forbedring
av boligstandarden
synesparadoksale.
trender
Demografiog andresamfunnsmessige
i selvebefolkningsutviklingen
- førststerkvekst,derpåkraftig
Og mensvi fundererovermønsteret
voldsomvekst- kanvi merkeoss en rekkeandre
kontraksjon
og deretteren fornyetog eksepsjonelt
innpå befolkningens
forholdsomi løpetav de sistedrøyt20åreneskullevirkeavgjørende
demografiske
struktur
og sammensetning:
o
r
o
o

av familiestrukturen.
Økendeoppløsning/oppstykking
Økendeantallyngresomunnlotå stiftefamiliemenhellerforblesingle.
(iallfall
blantetnisknorske).
fødselsrate
Synkende
særligfra densåkalte"tredjeverden"meddenfølgeat overen femtedelav byens
Storinnvandring

bakgrunn.
innbyggere
nå harikke-vestlig
påskyndet
av endringermec
til hovedstadsområdet,
o Forsterket
fra "Distrikts-Norge"
innflytting/tilflytting
i landetsutkantstrøk.
og næringsstruktur
hensyntil utdanningsnivå
på behovet
for antallog typerbolig-enheter,
fikkinnvirkning
Detteer ogsåforholdsomnødvendigvis
dvs.forholdsom måttepåvirkeboligmarkedet.
somharfunnetstedside
denenormeutbyggingsvirksomheten
vi må bedømme
Deter på dennebakgrunnen
er
utbyggingsvirksomheten
sometterårtusenskiftet
198Otallet,
og - ikkeminst- denendameromfattende
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fra
Til trossfor denforanomtaltenedgangen
ellersomfortsattbefinnersegpå tegnebrettet.
blittigangsatt
påbegynte
ellerplanlagte
2006til 2007:Deter så byenformeligrenneroverav nyligferdigstilte,
Waldemars
Park,Bjølsen/
Nydalen,
boligprosjekter.Vi
nevneriflengLysakerBrygge,Sjølyst,Pilestredet
Sørenga...
Ensjøbyen,
Hagepå lla,Tjuvholmen,
Bjørvika,Løten,
Er virkeligmarkedet
foralledissenye- og
somreiseren rekkespørsmå|.
Vi anerkonturene
av en utvikling
basert
er uttrykkforforventninger
gjennomgående
Dagensutbyggingsplaner
heltumettelig?
dyre- boligene
påfremskrivning
og mht.kjøpekraft
- i dennærefortid.Mener det
av utviklingen
- befolkningsmessig
i Oslobarevil fortsette?Noenmener
sterkebefolkningsvekst
realistisk
å tro at de siste23 årseksepsjonelt
ja nærmestakselererende
forsterket,
egneeksperterspårendogen ytterligere
det.Oslokommunes
| så måtevil de
i årenefremover,
og at byeni2025vil ha over660tuseninnbyggere.[3]
befolkningsvekst
foranværeheltsentrale.Dissekanmegetvel
trendersomer listetopp i de fem kulepunktene
demografiske
mendeter ingennaturlov
somsierat en hvilkensomhelsttrendbarevilvedvare.
fortsette,
i hovedsakvil væreen
fortsattsteikbefolkningsvekst
Er detviderenoengrunntil å tro at en eventuel/
ellerleiepå markedet,
detværeseggamleellernye,selveierboliger
funksjon
av utbudetav bolig-objekter
investorer
og boligkjøpere
å spekulerei at de
objekter?Hvorklokter detfor dagensentreprenører,
fremtid?
- vil forbliuendreti overskuelig
nåværende
rammebetingelser
- sosialeog demografiske
sterkevekstpotensialet
som(grunnetet uforløstpress)
Mangeforholdkantydepå at det nærmesteksplosivt
og at vekstenetterhvertvil måtl
nå stortsetter blittrealisert,
1968-1984,
haddebyggetsegopp i tidsrommet
fra 2006fl 2007kanmuligenssessomet forvarseli så måte.I så fal
nedgangen
dabbeav. Denforannevnte
etterallede
til å skapeen tilstrekkelig
etterspørsel
vil detknaptbliet tilstrekkelig
øketbefolkningsgrunnlag
i årenesomkommer.
nyedyreboligene
somvil blilagtut på markedet
ser du...
Økonomien,
tilleggvil byenheller
boligmarked.l
forholdsomvil slå ut på hovedstadens
Så langtde lokaledemografiske
konjunkturer.
Ettav de forholdson
økonomiske
ikkekunneregnemedå forbliupåvirketav de internasjonale
somhargåttover
sterkestharadvartmot,er denboligbygge-boomen
heltsidenårtusenskiftet
økonomene
som hardrevetpriserog verdieropp på et
og overinvesteringer
denvestligeverden,medstorelåneopptak
Detharlengeblitttaltom en "boble"somføt
vekstrate.
nivåsomlangtoverskrider
dengenerelle
økonomiske
kanskjeverdensomspennende
og somi sinturvil kunneutløseen omfattende,
ellerseneremåttesprekke,
| allefallharmani USAog i storedelerav den
Kanhendeer vi derallerede?
depresjon.
økonomisk
medord som
tilstanden
og utviklingen
internasjonale
økonomigjennomdet sisteåretbeskrevet
"tilbakeslag"
(recession).
i særdeleshet
- blir
om hvordanogsåNorge- og hovedstaden
Deter i høygradbetimelig
å stillespørsmålet
ville
laverentenivå
påvirket
om hvorlengevi kunneregnemedat vårtsærnorske
av noeslikt.Spørsmålet
temai denhjemlige
debatt.Da NorgesBank
holdeseg,varfremtil augusti floret stadigtilbakevendende
og
fra USAmeldteom børsfall,gjeldskriser
samtidigsom nyhetssendingene
satteopp styringsrenten
var det knapttil å unngåat det klassiskespørsmålet
fra denamerikanske
sentralbank,
rentenedsettelse
vi der nå?
meldteseg:Nårkommerkrakketpå boligmarkedet?Er
harflatetut og
boligmarked
Nei,i skrivende
stund(mai2008)er vi ikkederennå,selvom hovedstadens
fortsatter labert.Om denvidereutviklingstårdet hvemsom helstfrittå spå.Menvi er et vidstraktland,med
4,7 millionerinnbyggere
somstortsetter traveltopptattmedå tjenetil livetsoppholdandrestederi landet
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måttefortoneseg.De generelle
her i Tigerstaden
hvorfristendeenntilværelsen
enn i Oslo-gryta,
mellomsosio-økonomiske,
vil kanhendeholdefrem,mensamspillet
sentraliseringstendensene
for
rammebetingelser
tilsierat befolkningsveksten
privatøkonomiske,
og demografiske
konjunkturmessige
vil nå et metningspunkt.
hovedstadens
vedkommende
etterhvert
Fortsattvil Oslokunneværeet stedå være,-for stadigflere,menknaptfor alle.Ogdåt på dagens
å tenkepå Marka-grensen...
utenat vi engangbehøver
tilgjengelige
arealgrunn,

og ha
og samfunnsdebattant,
o OddGunnarSkagestad
dagligi UD.Haner en aktivskribent
arbeidertil
Tidsskrift.
tidligerehattartikleri bl.a.Samtiden,NyttNorskTidsskriftog NorskStatsvitenskapelig

s.2.
"Kostbart
Aften20.februar2008,
boligmarked",
[1]Lederartikkelen
(red.)Norgevårtland,Bind2, Oslo1950,s.521.
"Oslo"i W. Werenskiold
kapitlet
[2]HaraldHals,
i Aften8. mai2008,s.10.
"l 2025blirvi 100000flereinnbyggere",
[3]WasimK. Riaz,artikkelen
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