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STUDENTENES ÅRLIGE BOLIGUNDERSØKELSE 
Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 
30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. 
Studentdemokratiene representerer om lag 240 000 studenter. NSOs mål 
er å fremme studenters faglige, sosiale og økonomiske interesser.  

Studentboligundersøkelsen har siden 1991 vært den viktigste kilden til 
informasjon om norske studenters boforhold. Undersøkelsen utgis av Norsk 
studentorganisasjon hver sommer, med oppdaterte tall både for den 
samlede nasjonale dekningsgraden, samt tall for den enkelte 
studentsamskipnad og hvert studiested. 

Siden Statsbudsjettet 2015 har vi sett en positiv utvikling i regjeringens 
satsning på studentboligbygging gjennom en rekordhøy tildeling til bygging 
av nye studentboliger på landsbasis. Studentboligbygging er et 
utdanningspolitisk virkemiddel som står sentralt i NSOs politikk, og 
utviklingen de siste årene er positiv. 

Likevel er det fortsatt en lang vei å gå før vi når det nasjonale målet om 
dekningsgrad på 20 prosent. “Dekningsgrad” viser hvor stor andel av 
studentene som har anledning til å bo i en studentbolig som eies av 
studentsamskipnadene. Den historiske oversikten viser at dekningsgraden 
har stått mer eller mindre stille de siste årene, noe som skyldes at 
utbyggingstakten ikke har holdt tritt med den stadig voksende 
studentmassen. Derfor er det viktig at politikere og studentsamskipnadene 
fortsetter å ta studentboligbygging på alvor. 

NSO ønsker å takke Samskipnadsrådet, studentsamskipnadene, 
medlemslagene, velferdstingene og utdanningsinstitusjonene for 
samarbeidet og den uvurderlige hjelpen vi har fått i arbeidet med å 
gjennomføre årets undersøkelse. 

 
For mer informasjon, kontakt:    For uttalelser, eller intervju, kontakt: 

Jonas Økland                 Andreas Trohjell 

Velferds- og likestillingsansvarlig   Leder 

Norsk studentorganisasjon    Norsk studentorganisasjon 

M: +47 982 25 997     M: +47 957 92 556 

E: velferd@student.no    E: leder@student.no 

mailto:velferd@student.no
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DEN NASJONALE STUDENTBOLIGSITUASJONEN 

SAMMENDRAG 

Årets undersøkelse viser at studenter er en svært utsatt gruppe på 
boligmarkedet. Undersøkelsen viser at den nasjonale dekningsgraden fortsatt 
er lav, og at behovet for flere studentboliger er stort. NSOs overordnede mål er 
en nasjonal dekningsgrad på 20 prosent, altså nok studentboliger til å huse en 
av fem studenter i Norge. 

Behovet for studentboliger varierer i studentsamskipnadene ettersom tilbudet 
og presset på det private markedet varierer fra sted til sted. Enkelte 
studiesteder har behov for en langt høyere dekningsgrad enn 20 prosent. 
Derfor må ikke det nasjonale målet være et hinder for at studentsamskipnader 
tilknyttet studiesteder med mer enn 20 prosent dekningsgrad bygger 
studentboliger. 

Fra 2014 har byggingen av studentboliger vært stabilt høy. 

I 2020 mangler det fortsatt 13 389 boliger for å nå det nasjonale målet om 20 
prosent dekningsgrad. For å nå målsettingen er det ikke nok med en innsats 
fra regjeringen alene. Vertskommunene må bidra med tomter til 
studentsamskipnadene, som på sin side må bygge flere studentboliger.  

Studentsamskipnaden i Østfold har lavest dekningsgrad med 10 prosent, mens 
studentsamskipnadene på Vestlandet og i Agder, kommer etter med en 
dekningsgrad på henholdsvis 13,05 og 13,07 prosent. 

Nasjonal dekningsgrad i 2020: 14,87 % 

Vi ser at dekningsgraden øker noe i år. Vi mener dette er noe som både skyldes 
en stabil økning i boliger, men også en liten nedgang i studenter de siste årene. 
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KOMMENTARER FRA NORSK STUDENTORGANISASJON  
 

- «Vi mangler fortsatt om lag 13400 boliger med dagens studenttall for å nå en 
tilfredsstillende dekningsgrad. Til tross for en historisk satsning på 
studentboligbygging fra regjeringen har 85% av studenter ikke tilgang til 
studentbolig». 

- «Studentboliger er et gode for hele befolkningen. Jo flere som har tilgang til 
studentbolig, desto mindre blir presset på det private leiemarkedet, og bidrar 
dermed til reduksjon i leieprisene.» 

- «Vertskommunene har et særlig ansvar for å stille tomter disponible for å kunne 
oppnå en tilfredsstillende dekningsgrad. Ingen tomt, ingen bolig.» 

- «Studentsamskipnadene har de siste årene hatt fokus på rehabilitering. VI 
mener det er viktig at boligene opprettholder en god standard og ønsker en 
tilskuddsordning som åpner for dette i tillegg til bygging. Det er viktig å ha to 
tanker i hodet samtidig» 

- «Etter at regjeringen har prioritert studentboligbygging forventer vi at 
samskipnadene også har dette som sitt hovedfokus for å nå en nasjonal 
dekningsgrad på 20%» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Norsk studentorganisasjon (NSO). 

 

For ytterligere kommentarer, kontakt leder i NSO, Andreas Trohjell.  
Kontaktinfo finnes på side 2.  
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HVORFOR STUDENTBOLIGER? 

Studentboliger er først og fremst et viktig utdanningspolitisk tiltak for å bidra til 
å sikre lik tilgang til høyere utdanning i Norge. Videre er studentboliger et godt 
boligpolitisk virkemiddel. Ved å flytte studenter vekk fra det private 
boligmarkedet, demper man presset og prisene i leiemarkedet, både for 
studenter og andre i samfunnet som er avhengig av å leie bolig i en lengre 
periode. Tall hentet fra Husbanken viser at det er rundt 30 prosent billigere å 
leie studentbolig enn andre boliger i de store byene. Levekårsundersøkelsen 
for studenter fra 2010 viser at av alle studenter er det 71 prosent som leier 
bolig. 

Studentboliger har også en viktig oppgave i å hjelpe internasjonale studenter å 
studere i Norge. Disse studentene trenger bekreftelse på et sted å bo før man 
kan studere her. Gjennom studentsamskipnadene setter institusjonene av 
boliger til disse studentene for å gjøre det enklere å ha en god mobilitet til 
Norge. På grunn av Corona-situasjonen er det usikkert om det vil være noen 
innveksling til høsten. Uten innveksling kan vi forvente noe mindre køer for å få 
studentboliger. 

I studieåret 2020/2021 får en student utbetalt totalt 123 519 kroner i studiestøtte 
fra Lånekassen. 9 av 10 studenter arbeider i løpet av året og over 60 prosent 
av studentene arbeider ved siden av studiene. I følge «Eurostudent VI 2018» 
sier syv av ti studenter at de ikke kan studere uten å jobbe ved siden av 
studiene. NSO mener dette truer kvaliteten i norsk høyere utdanning ved at 
studenter ikke får mulighet til å bruke nok tid på studiene. Tall fra SSB viser at 
for mye betalt arbeid går på bekostning av studiene. I en analyse utført av SSB 
fra 2017 ble det dokumentert at heltidsstudenter som jobber over ti timer uka 
bruker mindre tid på studiene enn studenter som ikke jobber. Dette gjelder én 
av fem av de norske studentene ifølge den samme analysen. 

I SSBs levekårsundersøkelse blant studenter fra 2010 kan vi lese at 74 prosent 
av studenters inntekt går direkte til boutgifter. I 2017 brukte nordmenn i 
gjennomsnitt 22 prosent av konsumet sitt på boligutgifter (SSB, 2018). Å satse 
på studentboliger, og dermed sikre studentene rimelige boalternativer, er derfor 
noe av det viktigste regjeringen kan gjøre for å bedre studentøkonomien.  

Studentbudsjettet til NSO viser at studiestøtten ikke svarer til de reelle utgiftene 
studenter har. For enkelte kan utgiftene være betydelig høyere i og med at 
boutgifter, spesielt i byer med et presset boligmarked, er større enn i dette 
budsjettet. NSOs krav er at studiestøtten knyttes til grunnbeløpet i folketrygden 
(G) og økes til 1,5 G, i dag tilsvarer det 149 787 kr i året. Dagens støtte er på 
121 220kr, noe som er 28 567kr lavere enn en studiestøtte tilsvarende 1,5 G.  
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DEN LOKALE STUDENTBOLIGSITUASJONEN 2020 

 

Under følger oversikt over dekningsgraden i de enkelte 
studentamskipnadene og hvert studiested innenfor samskipnadene. Selv 
om NSO har et nasjonalt mål på 20% dekningsgrad vil det være variasjoner 
i den lokale dekningsgraden hos hver samskipnad. De forskjellige 
markedene samskipnadene opererer i gjør at det er et ulikt behov der noen 
har behov for flere boliger. 

 

 

Nord Studentsamskipnad 
Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Bodø 5573 930 136 1168 20,96 % 
Levanger 2240 323 48 407 18,17 % 
Mo i Rana 573 60 0 60 10,48 % 
Namsos 565 99 5 107,75 19,07 % 
Nesna 463 74 12 95 20,54 % 
Steinkjer 688 113 18 144,5 21,02 % 
Vesterålen 185 0 0 0 0,00 % 
Sandnessjøen 5 0 0 0 0,00 % 
Stjørdal 708 50 0 50 7,07 % 
Total 10998 1649 219 2032,25 18,48 % 

      
      

Studentsamskipnaden i Agder 
Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Kristiansand 10227 672 305 1205,75 11,79 % 
Grimstad 3309 390 99 563,25 17,02 % 
Total 13536 1062 404 1769 13,07 % 

      
      

Studentsamskipnaden på Vestlandet 
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Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Bergen 37237 3135 888 4689 12,59 % 
Stord 1308 132 16 160 12,24 % 
Haugesund 1515 189 50 276,5 18,25 % 
Sogndal 2945 444 31 498,25 16,92 % 
Førde 915 100 5 108,75 11,89 % 
Florø 3 0 0 0 0,00 % 
Total 43922 4000 990 5732,5 13,05 % 

      
      

Norges Arktiske Studentsamskipnad 
Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Tromsø 11710 1634 508 2523 21,55 % 
Svalbard 0 208 0 208   
Alta 1748 277 88 431 24,66 % 
Harstad 1085 102 37 166,75 15,37 % 
Narvik 905 192 67 309,25 34,17 % 
Hammerfest 205 37 3 42,25 20,61 % 
Kirkenes 18 0 0 0 0,00 % 
Mo i Rana 25 0 0 0 0,00 % 
Total 15695 2450 703 3680,25 23,45 % 
      
      

Studentsamskipnaden i Innlandet 
Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Lillehammer 5138 921 112 1117 21,74 % 
Hamar 2820 178 115 379,25 13,45 % 
Blæstad 248 7 0 7 2,83 % 
Elverum 2218 140 19 173,25 7,81 % 
Rena 3120 56 4 63 2,02 % 
Evenstad 210 117 0 117 55,71 % 
Total 13753 1419 250 1856,5 13,50 % 

      
      

*Studenttallet ved Svalbard er null, da disse studentene er tilknyttet andre institusjoner enn samskipnadens 
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Studentsamskipnaden i Indre Finnmark 
Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Kautokeino 158 18 24 60 38,10 % 
Total 158 18 24 60 38,10 % 

      
      

Studentsamskipnaden i Molde 
Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Molde 2093 393 25 436,75 20,87 % 
Kristiansund 298 0 0 0 0,00 % 
Total 2390 393 25 436,75 18,27 % 

      
      

Studentsamskipnaden SiO 
Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Oslo 66223 6813 1452 9354 14,13 % 
Lillestrøm 2732 224 37 288,75 10,57 % 
Kongsvinger 165 0 0 0 0,00 % 
Sandvika 358 0 0 0 0,00 % 
Total 69477 7037 1489 9642,75 13,88 % 

      
      

Studentsamskipnaden i Stavanger 
Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Stavanger 12433 1210 300 1735 13,95 % 
Sandnes 781 35 19 68,25 8,74 % 
Total 13214 1245 319 1803,25 13,65 % 

  

 
 
 
  

 
    

      
Studentsamskipnaden i Volda 

Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
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Volda 4120 540 68 659 16,00 % 
Total 4120 540 68 659 16,00 % 

      
      

Studentsamskipnaden i Sør-Øst Norge 
Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Kongsberg 1693 222 14 246,5 14,56 % 
Drammen 3098 355 20 390 12,59 % 
Ringerike 1240 146 4 153 12,34 % 
Vestfold 4942 601 76 734 14,85 % 
Bø 2440 361 12 382 15,66 % 
Porsgrunn 2653 262 21 298,75 11,26 % 
Rauland 110 20 0 20 18,18 % 
Notodden 1583 188 0 188 11,88 % 
Stavern 490 0 0 0 0,00 % 
Total 18247 2155 147 2412,25 13,22 % 

      
      
      

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Trondheim 37528 4322 764 5659 15,08 % 
Ålesund 2298 270 37 334,75 14,57 % 
Gjøvik 4038 479 60 584 14,46 % 
Total 43863 5071 861 6577,75 15,00 % 

   

 
 
 
 
    

      
Studentsamskipnaden i Østfold 

Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Fredrikstad 2480 238 15 264,25 10,66 % 
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Halden 4325 376 23 416,25 9,62 % 
Total 6805 614 38 680,5 10,00 % 

      
      

Studentsamskipnaden i Ås 
Studiested Studenter Hybler Leiligheter Total HE Dekningsgrad 
Ås 4918 1272 123 1487,25 30,24 % 
Total 4918 1272 123 1487,25 30,24 % 

 

ANDRE AKTØRER SOM MARKEDSFØRER SEG MOT 
STUDENTER 

Ved flere av studiestedene i Norge er det i tillegg andre utleiere som retter seg 
spesielt mot studenter. Disse aktørene er ikke medregnet i denne 
undersøkelsen. NSO mener at det er studentsamskipnadene som skal tilby 
studentboliger, og at andre tilbud skal være et supplement til studentboligene. 

Studentsamskipnadsloven sikrer at studentene har flertall i styrene, og høy 
medbestemmelsesrett. I tillegg er studentene sikret at alle leieinntektene går 
uavkortet tilbake til studentsamskipnadene, og dermed fremmer velferden for 
studentene. Dette er ikke tilfellet hos andre aktører som ikke har studentvelferd 
som formål, og hvor studentene verken har eierskap, eller 
medbestemmelsesrett. 

Kommersielle aktører, og andre som markedsfører seg mot studenter, 
markedsfører seg i tillegg mot andre grupper, som for eksempel lærlinger. Dette 
gjør det også vanskelig, rent praktisk, å ta dem med i denne rapporten.  

Forvaltning av studentboliger er et samarbeid mellom staten og 
studentsamskipnadene. Derfor er det viktig at det er studentsamskipnadenes 
studentboliger vi kartlegger i våre undersøkelser.  
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BYGGING AV STUDENTBOLIGER 

VERTSKOMMUNENE 

Å legge til rette for bygging av nye studentboliger i vertskommunene er et 
av de viktigste tiltakene man kan gjøre lokalt for å sikre studentvelferden. 
Det finnes eksempler der studentsamskipnadene har fått tildelt midler til 
bygging av nye studentboliger, men likevel ikke kan få i gang 
byggeprosessene grunnet mangel på tomter i vertskommunene. NSO 
mener det er svært viktig at vertskommunene tar sin del av ansvaret og 
stiller med gratis eller rimelige tomter, og på denne måten støtter byggingen 
av studentboliger lokalt. 

I tillegg mener NSO at vertskommunene må ta ansvar for en effektiv 
saksbehandling i byggesaker som gjelder studentboliger. Dette gjelder også 
omregulering av allerede eksisterende tomter og bygningsmasse. NSO 
mener vertskommunene ikke skal pålegge studentsamskipnadene 
rekkefølgekrav, eller krav om erstatningsarealer når nye studentboliger 
bygges. 

Denne typen prioritering bidrar til byutvikling og er et viktig strategisk tiltak 
når det kommer til å lette presset på det private boligmarkedet. 

RAMMEBETINGELSER 

For å motta tilskudd til å bygge studentboliger må byggets kostnad per 
hybelenhet være under kostnadsrammen. Både kostnadsrammen og 
tilskuddet blir vedtatt i statsbudsjettet hvert år. Tilskudd som ikke er realisert 
innen fire år kan bli omfordelt av departementet til andre boligprosjekter. 
Husbankens regelverk fastslår at enkelte byer skal defineres som 
pressområder, og får høyere kostnadsramme og tilskuddssats. I år ligger 
kostnadsrammen på 955 700 kroner i pressområder og 902 600 kroner 
utenfor pressområder og tilskuddet på henholdsvis 361 000 og 308 000. 
Dette tilsvarer 37,7 prosent av byggekostnadene i statstilskudd i 
pressområdene og 34,1 prosent utenfor pressområdene. Størstedelen av 
utgiftene ved studentboligbygging betales dermed gjennom studentenes 
husleie.  

Siden 2019 har regjeringen prisjustert både kostnadsrammen og tilskuddet. 
For å bedre rammebetingelsene for studentboligbygging mener NSO at 
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kostnadsrammen må økes ytterligere, til 49 prosent av kostnadsrammen og 
det må årlig tildeles tilskudd til 3000 studentboliger. I tillegg mener NSO at 
Husbanken ikke skal gjøre et skille mellom pressområder og ikke-
pressområder, da kostnadene knyttet til studentboligbygging er jevnt over 
like. Det er selve tomteprisene som varier stort. 

BYGGETAKT 

Det har gjennom historien vært skiftende politisk vilje til å bygge 
studentboliger, og uenighet om hvor mange som skal bygges årlig. Grafen 
nedenfor viser hvor mange studentboliger det er blitt bevilget tilskudd til per 
år for Stoltenberg II-regjeringen og Solberg-regjeringen over 
statsbudsjettet. 
 

 
Figur 2: antall hybelenheter (HE) det ble bevilget statstilskudd til i statsbudsjettet per år, 
sortert etter den til enhver tid sittende regjering. Tallene er hentet fra 
Kunnskapsdepartementet. 
 
Figuren under viser hvor mange studentboliger studentsamskipnadene har 
søkt om tilskudd til å bygge og hvor mange tilskudd som til slutt er bevilget. 
Bevilget tilskudd er her det som faktisk er blitt bygget med tilskudd, og kan 
dermed avvike litt fra det som er budsjettert i statsbudsjettet. 
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*Studentsamskipnadenes søkertall i grafen inneholder både nybygg og rehabilitering.   
Figur 3: Antall hybelenheter det ble søkt om tilskudd til fra studentsamskipnadene, og 
antall hybelenheter det ble bygd og bevilget statstilskudd til, sortert etter år. Kilde: 
Kunnskapsdepartementet.  

REHABILITERING AV STUDENTBOLIGER 

De siste årene har rehabilitering av studentboliger fått et økt fokus. En 
betydelig andel av studentsamskipnadens boliger er bygd mellom 1950 og 
1980.  Selv om studentsamskipnadene bidrar med jevnlig vedlikehold, er 
deler av den gamle boligmassen med tiden blitt uhensiktsmessig og holder 
ikke mål etter dagens krav til funksjonalitet, standard, klima og miljø. Disse 
boligene må rehabiliteres for at studenter skal fortsette å bo i dem, dermed 
er rehabilitering avgjørende for at dekningsgraden skal øke. 

Om lag halvparten av studentsamskipnadenes studentboliger er over 30 år, 
og over 50001 boliger har behov for omfattende oppgradering for å kunne 
svare til dagens krav. 

Ved at studentsamskipnadene selv tar hele kostnaden med å oppgradere 
studentboliger, til standarder satt av dagens lover, forskrifter og krav, gjør 
at studentene, gjennom økt husleie, betaler for oppgradering. Alternativet til 
oppgradering er å rive, for deretter å søke tilskudd om å bygge nytt. 

 
1 Kunnskapsinnhenting fra samskipnadene i regi av Samskipnadsrådet høsten 2019. 
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HUSBANKEN 

Denne våren har en ny utfordring knyttet til bygging av studentboliger dukket 
opp. Studentsamskipnadene er avhengig av både tilskudd og lån for å 
kunne bygge studentboliger. For å holde husleien til studentene lav er det 
viktig med gode rammer for lån, og studentsamskipnadene er derfor et eget 
formål hos Husbanken. De siste årene har regjeringen satset på startlån til 
unge som ønsker å etablere seg på boligmarkedet. Dette har vist seg å 
spise opp en stor del av Husbankens totale låneramme.  

I Husbankens egen oversikt over lånerammen (Figur 4) viser det seg at 
startlån til unge allerede tar godt over halvparten av den totale lånerammen, 
og andelen som står igjen skal fordeles på flere gode formål i tillegg til 
studentboliger. En fremskrivning av utviklingen til lånerammen, hvis alt 
fortsetter som i dag, viser at det blir enda mindre og ingenting igjen til andre 
formål enn startlån i årene fremover. Vi er derfor avhengig av at Husbanken 
har en høy nok låneramme til å dekke alle formål hvis 
studentsamskipnadene fortsatt skal få gode og forutsigbare rammer for sine 
lån.   

 
Figur 4: Husbankens låneramme historisk med prognose som viser andelen til startlån og 
det resterende av lånerammen. 
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HISTORISK OVERSIKT 

Norsk studentorganisasjon, tidligere Norsk studentunion, har gjennomført 
studentboligundersøkelsen siden 1991. Målet har vært å finne ut hvor stor 
andel av studentmassen som hadde tilgang på studentbolig.  

Utregningsmetoden har i perioden vært uendret, men resultatet kan til tider 
ha blitt påvirket av for eksempel institusjoner som melder seg ut og inn av 
studentsamskipnadene, hvem som hadde medlemskap i daværende Norsk 
studentunion, boligmasse som tas ut av bruk, renovering og oppussing av 
boliger og strukturendringer hos studentsamskipnadene og 
utdanningsinstitusjonene.  

Historisk utvikling 
År Studenttall Hybelenheter (HE) Dekningsgrad 

1991 62200 11960 19,23 % 
2010 207455 28687 13,82 % 
2011 208601 29407 14,10 % 
2012 218005 30174 13,84 % 
2013 227684 32303 14,20 % 
2014 238154 32941 13,83 % 
2015 242776 35304 14,54 % 
2016 254222 36195 14,24 % 
2017 258012 37437 14,51 % 
2018 264208 38480 14,56 % 
2019 262032 38056 14,52 % 
2020 261093 38830 14,87 % 
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UTREGNINGSMETODE 

Undersøkelsen er basert på boligtall fra de ulike studentsamskipnadene, og 
tar utgangspunkt i det antallet hybelenheter hver enkelt studentsamskipnad 
har ferdigstilt og har disponibelt i mai 2019. 

Tallet på antall registrerte studenter er i hovedsak hentet fra Database for 
statistikk om høgre utdanning (DBH), og studentsamskipnadene ved 
oppdatering av tallene fra DBH. Studenttallet er et gjennomsnitt av tallet på 
registrerte studenter høsten 2019 og våren 2020.  

Studentboliger krever vedlikehold, og i de tilfellene hvor 
studentsamskipnaden oppgir å ha færre studentboliger enn tidligere år, 
skyldes dette ofte boliger som er tatt ut av markedet for å renoveres eller 
bygges om. Enkelte studentsamskipnader har også så gammel og dårlig 
bygningsmasse at deler har blitt leid ut til andre aktører, og er ikke lenger 
tilgjengelig som studentboliger. Disse hybelenhetene regnes ikke med i 
undersøkelsen. 

NSO sitt mål med denne undersøkelsen er å kartlegge hvor mange 
studenter som har tilgang til studentsamskipnadene sine studentboliger. 
Derfor regner vi hybelenheter (HE) annerledes enn 
Kunnskapsdepartementet (KD) og studentsamskipnadene. I 
Undersøkelsen blir hybler, dubletter og kvartetter regnet som 1 HE per 
person, og en par-/familieleilighet som 1,75 HE. KD regner en parleilighet 
som 2 HE og en familieleilighet som 2,5 HE.  Samtidig skiller ikke alle 
studentsamskipnadene på par- og familieleiligheter. 

NSO mener KD sin utregning ikke er realistisk når målet er å se hvor mange 
studenter som kan bo i en studentbolig. I en familieleilighet der det bor to 
voksne og et barn alle regnet som studenter ved å bruke KD sin 
utregningsmetode av HE. I parboligene er det ikke alle parforhold som 
består av to studenter; mange studenter har partnere som ikke studerer, 
men som likevel bor i en studentbolig. NSO mener derfor at å regne en par-
/familieleilighet som 1,75 HE er et mer realistisk tall for denne 
undersøkelsen. 

Kildene benyttet for innhenting av tall på studenter og hybelenheter i 
undersøkelsen er studentsamskipnadene selv, de enkelte 
utdanningsinstitusjoner, Samskipnadsrådet og Database for statistikk om 
høgre utdanning (DBH)  
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