Oljebremsen påvirker ikke oppussingsiveren i norske hjem
(Oslo 17. mars 2016) Det er «full spiker» i oppussingsmarkedet. Halvparten av alle som
skal pusse opp i år vil bruke mer penger på oppussingen enn i fjor. Folk flest vil finansiere
oppussingen med egne sparepenger. Kun 14 prosent må låne penger til formålet.
Det viser den årlige undersøkelsen om oppussingstrender, gjennomført for Byggmakker.
Nordmenn bruker betydelige summer på oppussing. I følge ferske tall fra Prognosesenteret
vil nordmenn i år bruke hele 70 milliarder kroner på oppussing. Og usikkerheten i norsk
økonomi ser ikke ut til å bremse nordmenns investeringslyst i egen bolig.
Over halvparten av de som eier egen bolig planlegger å pusse opp i år.
Blant de som som bare skal pusse opp innvending vil hele 52 prosent bruker mer penger på
oppussing i år enn fjor. Blant de som bare skal pusse opp utvendig vil 42 prosent bruke mer
penger enn i fjor og blant de som skal pusse opp både utvendig og innvendig, vil hele 58
prosent bruke mer penger på oppussing i år enn i fjor.
– Undersøkelsen viser at nordmenn fortsatt er villige til å bruke både tid og penger for å
ruste opp egen bolig. Oljebremsen har liten effekt for folks investeringslyst hjemme. For de
fleste er oppussing ensbetydende med økt trivsel, samtidig som mange vurderer
oppgradering av fast eiendom som en god investering ved fremtidig salg, sier salgs- og
markedsdirektør Kari Moberg i Byggmakker.
Går ikke i banken for å pusse opp
I undersøkelsen ble respondentene spurt om hvordan de ville finansiere årets oppussing. Av
de som skal pusse opp, sier kun 14 prosent at de vil låne penger til formålet. En kombinasjon
av flere egne sparetiltak virker å være fellesnevneren for hvordan oppussingen skal
finansieres.
Hele 61 prosent vil bruke egne sparepenger til formålet. 28 prosent vil bruke av sin ordinære
lønn, og 18 prosent vil bruke av tilgodehavende på skatten og/eller feriepenger for å
finansiere årets oppussing.
– Dette viser at folk flest ikke tar seg «vann over hode» når de skal pusse opp. Folk bruker
gjerne litt tid fra de bestemmer seg for å pusse opp før tiltakene gjennomføres. Mange
bruker denne tiden til å planlegge og spare penger til formålet. Blant de som tar opp lån, er

det nok flere som skal gjennomføre større og til dels kostbare oppussingsprosjekter som å
bygge nytt bad eller kjøkken, skifte bordkledning eller tak, sier Moberg.
Flest vil pusse opp soverommet
Mens kjøkken og bad sto øverst på prioriteringslisten i fjor, er det soverommet de fleste vil
pusse opp i år. Blant de som skal pusse opp innvendig, svarer 41 prosent at de vil
oppgradere soverommet. Den videre rangeringen er som følger: Kjøkken (38 prosent), bad
(38 prosent), stue (37 prosent), gang (38 prosent), Bod (10 prosent) og loft (10 prosent).
– Oppgradering av soverommet handler om trivsel. Soverommet er det rommet, sammen
med stuen, vi normalt tilbringer mest tid i boligen. For mange handler oppgradering av
soverommet om overflateoppussing. Maling av vegger og tak, med nye friske farger, sier
Moberg.
Blant de som skal pusse opp utvendig vil de fleste prioritere maling og beising av hus (60
prosent). Den videre rangeringen er som følger: Olje/beise terrasse (25 prosent), skifte
bordkledning (27 prosent), oppgradere eller skifte tak (19 prosent),
grunnmursarbeid/drenering (17 prosent), bygge/oppgradere utvendig bod (16 prosent) og
isolering utvendig (11 prosent).
Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført av YouGov på vegne av
byggevarekjeden Byggmakker. 1000 personer er intervjuet gjennom YuoGovs webpanel.
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