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Styresak O56  / 2015  
 

 

 

Boligsituasjonen høsten 2015 
 

 

Bakgrunn for saken 

På samme måte som i 2014 har det også ved semesterstart i 2015 vært flere saker i media som 

antyder at boligmarkedet i Trondheim har endret seg fra utleiers til leietakers marked. Det stilles 

spørsmål ved om det er i ferd med å bli for mange utleieboliger i Trondheim. På bakgrunn av dette 

ønsker vi å gi en orientering til styret som redegjør for en del faktiske forhold og våre 

vurdereringer av situasjonen. 

 

 

Dagens situasjon 

SiT har i dag tilnærmet fullt belegg med unntak av noen familieboliger på Moholt og enkelte andre 

boliger. Årsaken til at det p.t er en del ledig skyldes bla. at det i år vært noe flere ut- og 

innflyttinger tidlig i semesteret enn tidligere (56 mot tidligere ca.10), men forventede ut- og 

innflyttinger den nærmeste måneden er på normalnivå. At vi har en del utflyttinger tidlig i 

semesteret kan være en konsekvens av at vi har valgt å ha en måneds oppsigelsestid. 

 

Vi mottok i første halvår 2015 flere søknader enn i tilsvarende periode i foregående år. Dette tolker 

vi som et tegn på at SiT er en foretrukket utleier for mange studenter på boligjakt. På grunn av 

endringer i tildelingsreglement i 2014 med innføring av søknadsfrist (15.april i 2014 og 15.mai i 

2015) har vi muligheten til å sende ut tilbud til nye studenter tidlig på sommeren. Dette medfører 

at de som ikke kunne påregne å få en SiT-bolig tidligere kan forsøke å skaffe seg bolig på det 

private markedet. 

 

Gjennomføringen av årets «Tak over hodet» i samarbeid med Scandic Lerkendal har forløpt uten 

problemer. Det er p.t. kun 3 studenter som fortsatt benytter dette tilbudet. To av disse har skaffet 

seg bolig, men venter på dato for innflytting.  

 

 

Vurderinger av markedet 

Det har i høst åpnet flere større private utleieprosjekter med studenter som målgruppe (bla. Voll 

studentby og Camp Trondheim). Dette gjør at tilbudet kan antas å være høyere enn i fjor. I tillegg 

så vi en trend i 2014 som er videreført i 2015 ved at både utleier og leietaker har vært aktive på et 

tidligere tidspunkt på sommeren enn tidligere år.  

 

Vi anser det som et sunnhetstegn at det ikke råder panikk blant boligsøkende studenter like før 

studiestart. Når studenter kan lete etter og finne bolig i forholdsvis god tid tror vi at de lettere vil 

kunne finne tilfredstillende boliger både når det gjelder pris og kvalitet.  

 

Sammen med våre samarbeidspartnere (bla. VT, kommunen og utdanninsinstitusjonene ) er det   

jobbet langsiktig og godt for å bedre boligsituasjonen for studenter ved semesterstart. I tillegg til 

fysiske tiltak som f.eks.«Tak over hodet» har det også vært jobbet godt med informasjons- og 

kommunikasjonsarbeid som vi nå sannsynlig vis ser resultatene av. 
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Selv om det er kommet flere nye boliger de siste årene, så er det i følge bla. brannvesenet et stort 

antall utleieboliger i Trondheim som er uegnet til boligformål bla. på grunn av manglende 

brannsikkerhet. Det er grunn til å tro at mange av disse er bebodd av studenter. Forhåpentlig vis vil 

flere godkjente studentboliger i samskipnadens regi sammen med nye private utleieprosjekter 

medføre at flere av de mindre egnede boligene (pga. standard og/eller pris) forsvinner fra 

markedet.  

 

SiT Bolig antar at en stor andel av de nye studentene har høye krav når det gjelder standard og 

beliggenhet. Søkermengden på våre nybygde studentbyer er større enn på de gamle og rimeligere 

boligene. På den annen side er fortsatt vårt lavpristilbud (eks. Moholt) attraktivt både for norske og 

internasjonale studenter.  

 

Det høye søkertallet antyder at SiT er en foretrukket utleier for nye studenter i Trondheim. Vi har 

derfor god grunn til å tro at det er behov for flere boliger egnet for studenter, noe som er positivt i 

forhold til åpning av ca.600 nye studentboliger i Moholt 50|50 høsten 2016.  

 

Ved å være en stor aktør i markedet vil vi også kunne virke prisregulerende på det private 

markedet, noe vi mener så se antydning til virkningen av nå i høst ved at prisen på private 

utleieobjekter ser ut til å ha stagnert/gått ned. 

 

Konklusjon 

SiT Bolig fortsetter å overvåke kjøps- og leiemarkedet og har tett dialog med andre aktører for å ha 

en best mulig oversikt over situasjonen og utviklingstrender.   

 

Vi ønsker fortsatt å bidra til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel, og forholde oss til det 

overordnede målet om 20% dekningsgrad (jf. forslaget til strategidokument).  

 

Momenter som tilsier at det fortsatt er behov for flere studentboliger: 

 

 Antallet studenter er økende 

 Stor andel tilflyttende studenter 

 Rekordhøye søkertall på studentboliger tilsier at SiT er en foretrukket utleier  

 SiT er spesialist på studentboliger og tilbyr et produkt som andre utleiere ikke har 

 Ny struktur kan medføre økt behov for korttidstilbud for studenter på korttidsopphold og 

samlingsbaserte studier. 

 

Vi vurderer og iverksetter tiltak fortløpende for å ha et riktig tilbud til vår kundegruppe og for å 

unngå tomgang.  

 

Saksbehandler: Lisbeth Glørstad Aspås 

 

Vedtak:  
Tatt til orientering. 

 

 

Trondheim, 11. september 2015 

 

 

Knut Solberg 
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