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FORORD 

Studentene utgjør en viktig del av Oslos innbyggere. Mange av studentene er ikke 
bostedsregistrert i Oslo, og dermed ikke en del av det offentlige statistikkgrunnlaget. I mange 
sammenhenger vil det være viktig å få oversikt over hvor studentene bor, for å kunne 
inkludere dem i gunnlaget for ulike analyser og planer.  

Rapporten fokuserer det overordnede mønsteret i studentenes semesteradresser, både 
lokalt i sentrale deler av Oslo, og i storbyregionen.  

Kontaktperson SiO: Naomi Ichihara Røkkum  

Kontaktperson Asplan Viak AS: Gunnar Berglund 

 

 

 

Oslo, 04.04.16 

 

 
 
Gunnar Berglund 
Oppdragsleder 

 
 
Kari Skogstad Norddal 
Kvalitetssikrer 
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2 INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn og deltagelse 

Asplan Viak har vært engasjert av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus for å stedfeste 
Oslostudentenes bosted. Oppdraget er gitt på vegne av Campusutviklingsprosjektet. 

Campusutviklingprosjektet er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Oslo og 
Akershus, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøyskolen BI og Oslo 
kommune. Prosjektet ligger under Kunnskap Oslo og skal arbeide for å utvikle forslag til en 
byutvikling som bidrar til å løfte frem Kunnskapsbyen Oslo. Gjennom undersøkelser, 
analyser og seminarer skal arbeidsgruppen frembringe et kunnskapsgrunnlag for gode 
beslutninger vedrørende Campusutvikling. Prosjektet skal bidra til at konkrete tiltak og 
forslag til Campusutvikling blir utredet. 

Hensikten med denne undersøkelsen er å skaffe en oversikt over hvor studentene på de 
ulike studiestedene er bosatt. Materialet skal legges til grunn i arbeidet med by- og 
campusutvikling i Oslo når det gjelder vurdering av fremtidig studentboligmønster og behovet 
for effektive forbindelser mellom studiested og bolig. Datasettet kan også gi verdifull 
informasjon i andre utrednings- og plansammenhenger. Lignende undersøkelser er 
gjennomført for Trondheim kommune i 1997, 2005 og 2013. 

Følgende studieinstitusjoner har deltatt i undersøkelsen:  

 Universitetet i Oslo (UiO) 

 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 

 Handelshøyskolen BI, Oslo (BI) 

 Høyskolen Kristiania (tidl.Campus Kristiania) 

 Politihøgskolen 

 Musikkteaterhøyskolen 

 Norges idrettshøyskole  
  

Studieinstitusjonene har levert datafiler med opplysninger om studentenes adresser. Totalt er 
det levert 54 662 adresseoppføringer til prosjektet.  
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Figur 2-1 Deltagende studieinstitusjoner etter antall innleverte adresser 

Følgende opplysninger fra studieinstitusjonene er benyttet for å gjennomføre stedfesting: 

 Postnummer, gatenavn, husnummer og husbokstav for semesteradresse 

 Postnummer for hjemstedsadresse. 

Grunnlagsdata er anonymisert, men studieinstitusjonene levert tilleggsdata som 
sammenholdt med stedfestingen kan belyse ulike sammenhenger: 

 Studieinstitusjon 

 Studiested 

 Studium/program (fire mulige underinndelinger, valgt av studieinstitusjonen) 

 Kjønn 

 Fødselsår 

Etter gjennomført stedfesting er følgende opplysninger lagt til hver enkelt semesteradresse 

 Koordinater (x, y, koordinatsystem:ETRS 1989 UTM Sone33N) 

 Grunnkrets 

 Bydel i Oslo 

 Kommune 

 Fylke 

 Hjemstedskommune 

 Hjemstedsfylke 

 Stedfestingskategori 
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3 METODE OG KVALITET 

Adresseregistrene fra studieinstitusjonene er basert på registrerte semesteradresser pr. vår 
2015. Vårsemesteret er valgt ut fra en antagelse om at bostedsadressen i vårsemesteret er 
mer stabil sammenliknet med høstsemesteret. Registeringen av bostedsadresse skjer tidlig i 
semesteret. Antallet nye studenter er høyest i høstsemesteret, og nye studenter som ennå 
ikke har funnet bosted vil trolig oppgi hjemstedsadresse. Dette antas å være mindre gjeldene 
i vårsemesteret. 

3.1 Metode for stedfesting 

Adresselistene fra de ulike studieinstitusjonene er bearbeidet og deretter stedfestet ved hjelp 
av GIS-programvaren ArcGIS og geokodingstjenesten GeosøkLokasjon, levert av Geodata 
AS. Tjenesten benytter offisielle adresser fra Matrikkelen og offisielle postsoner fra Posten 
(Digitale postgrenser) for å stedfeste adressene. Tjenesten er kjørt i flere iterasjoner for å 
gradvis luke ut feil i adresselistene. Feilrettingen er gjennomført både manuelt og ved hjelp 
av rutiner i Excel. 

Geokodingstjenesten søker i adresseopplysningene og knytter den enkelte oppføringen i 
adresselisten til den mest detaljerte adresseopplysningen som kan identifiseres. 
Adresseopplysningskategoriene er: 

Adresse: Basert på veinavn, husnummer og eventuelt bokstav. Dersom det oppgitte 
nummeret ikke finnes i det offisielle adresseregisteret, benyttes nærmeste nummer.   

Veinavn: Dersom veinavn kan identifiseres men husnummer ikke er oppgitt, knyttes 
oppføringen til kategorien veinavn, og stedfestes til midtpunktet på den aktuelle veilinjen.   

Postsone: Dersom veinavn ikke kan identifiseres men postsonen er oppgitt, knyttes 
oppføringen til befolkningstyngdepunktet i den aktuelle postsonen.  

 

3.2 Kvalitet på registrerte adresser 

Dataene har varierende kvalitet. Det største usikkerhetsmomentet er i hvilken grad 
studentene faktisk registrerer inn riktig semester- og hjemstedsadresse, og eventuelt 
oppdaterer opplysningene underveis i studiet. I tillegg er det feil og mangler med både felt og 
enkeltadresser i adresseregistrene. 

Oppgitt adresse i registrene er en tekststreng der verdier kan være byttet om eller skrevet 
dobbelt. Ingen av studiestedene bruker i dag matrikkeldata i registreringen av adresser. Bruk 
av matrikkeldata ville kunne gi enda bedre kvalitet på de registrerte adressene. 
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Typiske feil og mangler i adresseregisteret kan være: 

 Tilleggsinformasjon i adressefeltet som leilighetsnummer, H0101, kommunenavn.  

 Feil postnummer på adresse.  

 Feilstavinger av adresse. 

 Oppgitt adresse er med bokstav, men bokstav mangler i matrikkelen. 

 Oppgitt adresse er uten bokstav, men matrikkelen har bare bokstavadresser. 

 Feil rekkefølge på husnummer og gatenavn. 

 Manglende husnummer. 

De tre første punktene i listen gjelder mange adresser, mens de andre punktene gjelder 
relativt få adresser. 

 

3.2.1 Resultater av stedfestingen etter kvalitet på registrerte adresser 

 

Figur 3-1 Stedfestede adresser etter stedfestingskategori 

Totalt har studieinstitusjonene levert semesteradresser for 54 662 studenter. Dette utgjør om 
lag åtte av ti studenter i Oslo. 92% av disse er stedfestet til adresse, det vil si til den mest 
nøyaktige stedfestingskategorien. Dette er et godt utgangspunkt for å si noe om 
bostedsmønsteret til studentene. 5% av de leverte semesteradressene kunne ikke stedfestes 
til en konkret adresse, men er stedfestet til postsonen eller et midtpunkt for den aktuelle 
veien/gaten. Dette er stedfestingskategorier som er gode nok til å angi f. eks bydel med god 
presisjon, og grunnkrets med en noe lavere presisjon. Disse stedfestingskategoriene er 
imidlertid ikke vurdert som gode nok til å inngå i detaljerte illustrasjoner av 
bostedsmønsteret, slik som kartene i denne rapporten. Grunnen til dette er at punktene, 
midtpunktet i postsonen og midtpunktet i den enkelte veien/gaten, feilaktig vil framstå som 
konsentrasjoner av studenter, og dermed skape et uriktig bilde av bostedsmønsteret. 

Adresse
50 062
92 %

Postsone
2 194
4 %

Vegnavn
781
1 %

Ikke funnet
1 625
3 %

Totalt resultat av stedfestingen; 
Stedfestingskategori
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3% av de innleverte semesteradressene er ikke funnet i adresseregisteret. Denne kategorien 
inneholder alt fra utenlandske adresser til manglende eller svært mangelfullt utfylte 
adresserefelt. Disse adressene inngår ikke i bydelsoversikten eller illustrasjonene i 
rapporten, og er heler ikke gitt en grunnkrets. 

 

Figur 3-2 Stedfestede adresser etter stedfestingskategori og studieinstitusjon 

3.2.2 Om semesteradresse og hjemstedsadresse 

 

Mange studenter flytter i en kortere eller lengere periode for å studere. Ikke alle velger å 
melde denne flyttingen til folkeregisteret. En av ambisjonene for dette prosjektet har derfor 
vært å registrere en semesteradresse, altså adressen studentene var bosatt ved i det 
aktuelle semesteret. I tillegg var det ønskelig å registrere adressen som er oppgitt i 
folkeregisteret. En slik inndeling ville hatt den fordelen at det ville vært mulig å lage et 
gjensidig utelukkende skille mellom studenter som har semesteradresse som er identisk med 
den folkeregistrerte adressen, og studenter som har to ulike adresser. Dette ville ha 
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muliggjort nøyaktige sammenlikninger mellom den folkeregistrerte befolkningen og 
studentpopulasjonen. I praksis har dette vist seg å bare delvis være gjennomførbart. Ingen 
av de deltagende studieinstitusjonene har opplysninger om folkeregistrert adresse. De fleste 
har imidlertid opplysninger om en hjemstedsadresse. Denne er imidlertid registrert av 
studenten selv, og kan derfor tolkes på ulike måter.  

I analysene er semesteradresse og hjemstedsadresse benyttet på flere måter, og resultatene 
må tolkes på grunnlag usikkerheten knytet til dette skillet.  
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4 STUDENTENES BOSTEDSMØNSTER 

4.1 Regionalt mønster: Osloregionen 

 

Figur 4-1 Regionalt bostedsmønster, studenter i Oslo (semesteradresser vår 2015) 

Figuren viser det regionale bostedsmønsteret for studenter ved de åtte 
utdanningsinstitusjonene som inngår i denne undersøkelsen. Den i tyngste konsentrasjonen 
finner vi i Oslos sentrale bydeler, og Oslo nord. Alle deler av Oslo har innslag av studenter, 
og mønsteret som med punktvis høye konsentrasjoner i østlige og sørlige deler, samsvarer 
med boligstrukturen i Oslo, disse områdene har punktvis høy konsentrasjon av boliger 
(blokkbebyggelse/drabantby) mens blant annet Oslo vest og Nordstrand har store områder 
med småhusbebyggelse, som gir en lavere, men jevnere tetthet. Også nabokommunene har 
innslag av studenter, antallet er imidlertid avtagende med avstand til Oslo. I Skedsmo finner 
vi en konsentrasjon øst for Lillestrøm sentrum, som sammenfaller med Åråsen studenthus.  
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4.2 Lokalt mønster: Oslos sentrale deler 

 

Figur 4-2 Lokalt bostedsmønster, studenter i Oslo (semesteradresser vår 2015) 

Bostedsmønsteret for Oslos sentrale og nordlige deler viser at studentkonsentrasjonen er 
høyest innenfor ring 2 og i områdene Sagene/Torshov/Rosenhoff/Sinsen. I tillegg finner vi 
høye konsentrasjoner som sammenfaller med studentbyene på Sogn, Kringsjå og Bjølsen, 
og noe lavere konsentrasjoner som sammenfaller med studentbyene Ullevål, Vestgrensa, 
Nydalen og Bjerke. Det er en jevnt høy studentpopulasjon i områdene 
Majorstua/Homansbyen, Hammersborg, Grünerløkka, Tøyen og Grønland. Tettheten 
innenfor ring 2 er imidlertid særlig høy i aksen mellom Aleksander Kiellands plass, via 
Waldemar Thranes gate mot områdene sør for Bislett.  
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4.3 Bydelsfordelinger 

 

Figur 4-3 Studenter pr. bydel 

Figuren ovenfor viser studentenes semesteradresser våren 2015, fordelt på Oslos bydeler. 
Oversikten viser det samme bildet som illustrasjonene av bostedsmønsteret: De fem 
bydelene i Oslo indre by (Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Frogner), samt bydel Nordre 
Aker har høyest antall studenter. 72% av studentene med semesteradresse i Oslo, var 
bosatt i disse seks bydelene. I bydel Nordre Aker er over halvparten av studentene bosatt i 
studentbyer/studenthus. De resterende bydelene har mellom 700-13000 studenter hver, med 
unntak av bydel sentrum, som har svært få studenter, i overkant av 200. Noen få studenter 
er også registrert på adresser utenfor byens bydeler, i marka. 
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4.4 Hjemstedsadresse 

I tillegg til semesteradressen, har de fleste studieinstitusjonene registret ytterligere en 
adresse. Denne adressen har ulike benevnelser, er registrert av studenten selv, og kan 
derfor tolkes på ulike måter. Den kan for eksempel vise til den folkeregistrerte adressen, men 
den kan også vise til adressen studenten var bosatt ved under søknadsprosessen. I denne 
undersøkelsen er denne adresseregistreringen omtalt som «hjemstedsadresse». I alt har 
80% av studentene oppgitt en hjemstedsadresse. Ved UiO, HiOA og NIH har over 90% av 
studentene oppgitt en hjemstedsadresse, mens ved Handelshøyskolen BI har rundt 50% av 
studentene oppgitt en hjemstedsadresse. Høyskolen Kristiania, AHO, Politihøgskolen og 
Musikkteaterhøyskolen har ikke registrert hjemstedsadresse.  

 

 

Figur 4-4 Studenter etter hjemstedsadresse utenfor Oslo. 

Figuren ovenfor viser hjemstedsadressen fordelt på fylker. Studenter med Oslo som 
registrert hjemstedstedsfylke (21 499) er holdt utenfor denne oversikten. Figuren viser at en 
overveiende andel av studentene i undersøkelsen kommer fra de nærmeste nabofylkene, 
med Akershus som den desidert største bidragsyteren i tillegg til Oslo. 
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Figur 4-5 Studenter med semesteradresse i Oslo, og hjemstedsadresse i andre fylker 

Av studentene med registrert hjemstedsadresse i denne undersøkelsen, har 28 876 oppgitt 
en semesteradresse i Oslo. Av disse har 20 099 også oppgitt en hjemstedsadresse i Oslo, 
mens 8 777 har oppgitt en hjemstedsadresse utenfor Oslo. Figur 4-5 viser hvordan disse 
fordeler seg på hjemstedsfylker. 
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4.5 Studentenes bostedsmønster sammenliknet med resten av 
befolkningens bostedsmønster 

 

Figur 4-6 Studentpopulasjonen i forhold til befolkningen i Oslo 

Studentene i Oslo utgjør om lag en av ti av den totale befolkningen i Oslo. Studentene som 
har oppgitt semesteradresse i Oslo våren 2015 i denne undersøkelsen, utgjør 5% av Oslos 
folkeregistrerte befolkningen, som var 647 676 ved inngangen til 2015. 

Dersom vi antar at alle studentene også var folkeregistrert i Oslo, utgjør studentene en andel 
på 5,2%, men dersom vi antar at ingen av studentene var folkeregistrert i Oslo, utgjør 
studentene en andel på 4,9 %. Dersom studentene hadde samme bostedsmønster som 
resten av befolkningen, ville vi funnet at andelen studenter var på rundt 5% i alle deler av 
byen. Det er den imidlertid ikke. 

Illustrasjonen ovenfor viser områdene som har en over gjennomsnitt høy andel studenter. 
Illustrasjonen bygger på befolkningsdata fra SSB, som er kombinert med bostedsmønsteret 
for studentene. De store studentbyene/studenthusene avgir et tydelig fotavtrykk, spesielt fra 
Blindern studenthjem og nordover via Vestgrensa og studentbyene på Sogn og Kringsjå. Det 
er også verdt å merke seg at studentene utgjør mellom 10 og 20% av befolkningen i et 
relativt stort, befolkningsrikt område nord for ring 1 i Oslo, i områdene Bislett, St. 
Hanshaugen, Ila og deler av Grünerløkka og Sofienberg. Ved tolkning av kartet, er det viktig 
å huske at fargeskalaen utrykker andelen studenter, ikke totalt antall studenter. 
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4.6 Bostedsmønster etter alder 

 

Figur 4-7 Bostedsmønster, studenter 25 år eller yngre (2015) 

 

Figur 4-8 Bostedsmønster, studenter over 25 år (2015) 
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Figur 4-9 Sammenstilling, over- og under 25 år (2015) 

For studenter med semesteradresse i Oslo våren 2015, var 40% over 25 år, mens 60 % var 
25 år eller yngre. Illustrasjonene på forrige side viser hvordan bostedsmønsteret for de to 
aldersgruppene er når vi ser hver gruppe for seg. Illustrasjonen ovenfor viser hvordan 
andelene for de to gruppene varierer fra snittet, som altså er 40/60%. I studentbyene kan vi 
se at Kringsjå ligger omtrent på snittet, mens Sogn har en noe yngre studentbefolkning, i 
likhet med Vestgrensa og Bjølsen. Blindern studenthjem og Nydalen har et særlig høyt 
innslag av yngre studenter, mens Bjerke har et høyt innslag eldre studenter. 

Mønsteret antyder et øst/vest skille i alderssammensetningen av byens studentpopulasjon. 
Østlige områder, som Grønland, Tøyen, Gamlebyen, Kampen, Vålerenga og Etterstad har 
studentbefolkning som er eldre enn snittet, mens Majorstuen og området fra Bislett mot 
sentrum har en yngre studentbefolkning. Nordover fra sentrum er mønsteret mer blandet, 
med Grünerløkka omtrent på snittet, Torshov med høy andel eldre studenter og Storo med 
høy andel yngre studenter. 
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4.7 Bostedsmønster etter hjemstedskommune 

 

Figur 4-10 Studenter, semesterregistrert, etter registrert hjemstedsadresse i Oslo 

Figur 4-11 Registrert hjemstedsadresse utenfor Oslo 
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Figur 4-12 Sammenstilling, registrert hjemstedsadresse i- og utenfor Oslo 

For studenter med semesteradresse i Oslo våren 2015, hadde 70% oppgitt at de også hadde 
hjemstedsadresse i Oslo, men 30% har oppgitt en hjemstedsadresse i en annen kommune. 
Illustrasjonene på forrige side viser hvordan bostedsmønsteret for de to gruppene er når vi 
ser hver gruppe for seg. Illustrasjonen ovenfor viser hvordan andelene for de to gruppene 
varierer fra snittet 30%/70%. Vi kan se at studentbyene gjennomgående har en andel av 
studenter med hjemstedsadresse utenfor Oslo, som er høyere enn snittet for kommunen, 
unntaket er Bjerke studenthus, som har en høyer overvekt av studenter med 
hjemstedsadresse i Oslo enn snittet.  

I likhet med hva som var resultatet når vi så på studenter under og over 25 år, finner vi også i 
dette tilfellet et øst/vest skille. De østlige områdene som Grønland, Tøyen, Kampen og 
Vålerenga har høyere andel med hjemstedsadresse i Oslo enn snittet mens resten av indre 
by har stort sett har høyere andel studenter med hjemstedsadresse utenfor Oslo. Nordover 
fra sentrum er mønsteret mer blandet, med Grünerløkka omtrent på snittet, Torshov med høy 
andel eldre studenter og Storo med høy andel yngre studenter. 

Likheten vi finner når bostedsmønsteret fordeles på alder og hjemstedskommune kan 
skyldes at gruppene til en viss grad er består av samme personer. En større andel eldre 
studenter har kan ha lang botid i Oslo, og kan dermed tenkes å oppgi Oslo som 
hjemstedsadresse. 
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5 TEMAKART 

 

De påfølgende sidene viser studentenes bostedsmønster i kombinasjon med ulike 
geografiske data: 

 Studentbyer/studenthus 

 Kollektivtrafikknett 

 Plan for sykkelveinett, arbeidsversjon pr. mars 2016, ikke vedtatt. 

 Bysykkelordningen, eksisterende baser, og områder hvor det planlegges baser 
(planlagte baser er oppdatert pr. høst 2015 og inneholder områder som er meldt inn 
som ønsker av befolkningen. Illustrasjonen vil bli oppdatert) 
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Figur 5-1 Bostedsmønster og studentbyer/studenthus, sentrale Oslo 
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Figur 5-2 Bostedsmønster og studentbyer/studenthus Osloregionen  
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Figur 5-3 Bostedsmønster og kollektivtrafikk  
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Figur 5-4 Bostedsmønster og plan for sykkelveinett  
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Figur 5-5 Bostedsmønster og bysykkelordning: eksisterende og plalagte områder 
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6  BOSTEDSMØNSTER PR. STUDIEINSTITUSJON 

De påfølgende sidene viser bostedsmønsteret pr studieinstitusjon, sentrale deler av Oslo, og 
for regionen. Det er laget individuelle fargeskalaer for hver enkelt institusjon, for å fremheve 
de geografiske forskjellene. Kartene for den enkelte studieinstitusjon kan dermed ikke 
sammenliknes direkte mot andre studieinstitusjoner.  

De institusjonsvise kartene viser at bostedsmønsteret i noen grad styres av studiestedet. 
HIOA, AHO, Høyskolen Kristiania og Handelshøyskolen BI har alle tydelige konsentrasjoner i 
gangavstand til studiestedet. 

For de tre største studieinstitusjonene, UiO, HiOA og Handelshøyskolen BI er det i tillegg 
laget kart som viser bostedsmønsteret for studieinstitusjonen sammenliknet med 
bostedsmønsteret for hele den undersøkte studentmassen. Kartene viser at studenter ved 
UiO dominerer ved de store studentbyene, spesielt gjelder dette for Vestgrensa og Sogn. 
Studenter ved HiOA har et bostedsmønster som er sentrert rundt studiestedet på Bislett. 
Dette området er også tett befolket av studenter fra andre studieinstitusjoner, og HiOA-
studentene dominerer ikke i andel i særlig grad. Det gjør de derimot i Oslos østlige 
drabantbyer. Her er studentpopulasjonen moderat, men andelen som studerer ved HiOA er 
høy. Studentene ved Handelshøyskolen BI er dominerer i studentandel i områdene tett på 
studiestedet i Nydalen. 
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Figur 6-1 Bostedsmønster, UiO, sentrale Oslo 
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Figur 6-2 Bostedsmønster, UiO, Osloregionen 
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Figur 6-3 Studenter ved UiO, i andel av studentbefolkningen 
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Figur 6-4 Bostedsmønster, HiOA, sentrale Oslo 
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Figur 6-5 Bostedsmønster, HiOA, Osloregionen 
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Figur 6-6 Studenter ved HiOA, i andel av studentbefolkningen 
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Figur 6-7 Bostedsmønster, Handelshøyskolen BI Oslo, sentrale Oslo 
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Figur 6-8 Bostedsmønster, Handelshøyskolen BI Oslo, Osloregionen 
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Figur 6-9 Studenter ved Handelshøyskolen BI, i andel av studentbefolkningen 
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Figur 6-10 Bostedsmønster Høyskolen Kristiania, sentrale Oslo 
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Figur 6-11 Bostedsmønster, Høyskolen Kristiania, Osloregionen 
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Figur 6-12 Bostedsmønster, Norges Idrettshøgskole, Sentrale Oslo 
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Figur 6-13 Bostedsmønster, Norges Idrettshøgskole, Osloregionen 

  



Stedfesting av studenters bosted i Oslo 2015 42 

 

 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Asplan Viak AS 

 

 

Figur 6-14 Bostedsmønster, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, sentrale Oslo 
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Figur 6-15 Bostedsmønster, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, Osloregionen  
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Figur 6-16 Bostedsmønster, Politihøgskolen, sentrale Oslo 
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Figur 6-17 Bostedsmønster, Politihøgskolen, Osloregionen 
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Figur 6-18 Bostedsmønster, Musikkteaterhøyskolen, sentrale Oslo 
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Figur 6-19 Bostedsmønster, Musikkteaterhøyskolen, Osloregionen 


