Å kjøpe bolig er en stor avgjørelse og det er mange faktorer som skal veies mot hverandre,
som for eksempel balkong, havutsikt eller ildsted. En annen årsak til å flytte kan være for å finne
kjærligheten, men sjansen å finne den rette varier utifra hvor man velger å slå seg til ro.
Vi har sammenlignet antallet single i Norges ti største byer med snittprisen for en kvadratmeter i
respektive kommune for å vise den kjærlighetstørstende boligkjøperen hvor antallet single er flest i
forhold til kjøpesummen.

Antall single
157 611

56 477

42 047
23 362

16 239 12 504 14 276 9 797 12 509
8 852

Resultatet viser at Oslo, tross det høye snittet på 70 200 kroner per kvadratmeter, havner på
førsteplass når det kommer til singleutvalg. Hovedstadens hele 48,3 prosent singlehusholdninger
er vanskelig å toppe – Oslo har for eksempel dobbelt så mange single per kvadratmeter enn
Trondheim.
Tromsø, Sandnes og Drammen får bunnplasseringer når det kommer til antallet single i forhold til
boliginvestering.

Antall single/ kvadratmeterpris
2,20

1,39
0,98
0,63

0,54

0,45

0,33

0,30

Kilde: SSB Familier og husholdninger 1. januar 2016

0,34

0,36

Kvadratmeterpris
70 200

40 700 42 700

37 300

43 100
30 100 27 500

32 400

37 100
24 900

Kilde: Eiendom Norge, gjennomsnitt seneste seks månedene

Om Singlebyindeks
Vi har undersøkt antall personer boende i singlehusholdninger i Norges ti største byer og dividert det med snittkvadratmeterprisen for
respektive kommune. Undersøkelsen baseres på data fra Statistisk sentralbyrå fra januar 2016 og boligprisstatistikk hentet fra
Eiendom Norge fra et gjennomsnitt av de seneste seks månedene.
Innholdet i sammenligningen er kun forberedt i formål å informere og innebærer ingen forbindelse fra Zmarta kring informasjonens
aktualitet fra tid til annen. Vi på Zmarta gjør vårt ytterste for å sikre at det alltid er korrekt og oppdatert informasjon men gir imidlertid
ingen, hverken uttrykkelig eller implisitt, garanti for sammenligningens innehold gjeldene korrekthet og/eller fullstendighet. Ingenting i
sammenligningen er å tolkes som råd eller oppfordring fra Zmarta til å ta en beslutning utfra informasjonen. Zmarta forbeholder seg
retten til å slette, redigere eller tilføye innehold på hjemmesiden samt å slette sider eller deler av dem uten advarsel dersom vi finner det
nødvendig.

