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I Österrike finns idag runt 350 000 studenter 
och nästan 40 000 studentbostäder. Med 
bostäder till cirka 11 procent av studenterna 
råder det en generellt balanserad student-
bostadsmarknad. OeaD-Housing, som bara 
tillhandahåller bostäder åt internationella stu-
denter, lyckas inför varje år erbjuda bostad till 
de som söker, samtidigt som de väldigt sällan 
har vakanser. anledningarna till att tillgången 
möter efterfrågan kan vara flera. Till exempel 
hyr studenterna studentbostaden med ett 
tidsbegränsat kontrakt, vilket betyder att den 
som slutat studera alltid lämnar sin bostad i 
tid för att en ny hyresgäst ska kunna flytta in 
vid nästa terminsstart. Österrike och Wien har 
dessutom en väl fungerande hyresmarknad i 
stort. Wien är med sina 200 000 hyresbostäder 
världens största hyresvärd och 80 procent av 
invånarna bor i en hyresrätt. Staden har byggt 
mycket nya bostäder de senaste 20 åren och 
klarar därmed av inflyttningen på över 40 000 
nya invånare per år. 

Förändringar på marknaden
Studentbostadsmarknaden i Wien har de 
senaste åren sett en rad förändringar. redan 

runt millennieskiftet försvann ett statligt 
investeringsstöd på grund av besparingar. 
Vad det betydde för nyproduktionen går 
Günther inte djupare in på, men med tanke 
på att det byggts mycket studentbostäder 
generellt de senaste 20 åren kan man gissa 
att det i alla fall inte påverkade nyproduk-
tionstakten i någon större utsträckning. Fler 
och fler privata aktörer har även etablerat sig 
på marknaden, vilket naturligtvis hjälper till 
att balansera studentbostadsmarknaden. En 
annan förändring är ett skifte i efterfrågan för 
studenter. Delade korridorer, lägenheter och 
till och med rum är vanligt i Österrike, men 
idag är fler och fler beredda att betala högre 
hyra för att ha sin egen bostad. Delade rum 
byggs fortfarande, men andelen har minskat 
för att ge plats åt fler ettor och enkelrum. 
Trenden märks också i att vakanser, när de 
förekommer, oftast uppstår i dubbelrum.

Hyror med extra allt
Hyrorna i Österrike varierar såklart, men 
ligger ändå på ungefär samma nivå som i 
Sverige. Hos OeaD-Housing kostar del i dub-
belrum runt €250/månad och ett enkelrum/

etta runt €450/månad. Hos de privata aktö-
rerna är hyran något högre, runt €600/må-
nad. Till skillnad från Sverige ingår det mesta 
i hyran. Dels el, vatten och värme, men även 
städning, möbler och för internationella stu-
denter husgeråd. Österrikiska studenter har 
cirka €900/månad att röra sig med, interna-
tionella studenter något mer. 

Passion för passivhus
Strax efter millennieskiftet antog Wien 
som stad en plan för att minska sin ener-
giförbrukning. Samtidigt fick Günther på 
OeaD-Housing upp ögonen för passivhus. 
Det ena bidrog till det andra och 2003 på-
börjades arbetet med deras första passivhus 
för studenter, som stod klart två år senare. 
Sedan dess har OeaD-Housing själva byggt 
en rad olika passivhus, och inspirerat flera 
andra aktörer att göra detsamma. Fördelarna 
är både ekonomiska och miljömässiga, med 
en 80-90 procent lägre energiförbrukning 
för att värma upp huset sparar det både på 
koldioxidutsläpp och förvaltningskostnader. 
Byggkostnaden är högre, runt fyra procent 
jämfört med vanliga hus, men i Österrike 
finns ett statligt bidrag för klimatsmarta hus 
som i stort sett täcker den högre kostnaden. 
att bo i ett passivhus innebär några skillna-
der jämfört med ett vanligt hus, och därför 
får alla som flyttar in i OeaD-Housings pas-
sivhus en manual med mer information om 
hur det fungerar. OeaD-Housings passion för 
passivhus har genererat ett flertal priser och 
spridit sig som idé runt om i världen.
 

För att få en bättre inblick i den österrikiska studentbostadsmarkna-
den och en bakgrund till resans studiebesök börjar vi med en presenta-
tion av Günther Jedliczka från OeAD-Housing. OeAD-Housing är en 
stiftelse som hyr ut studentbostäder till internationella studenter och 
som de senaste tio åren byggt många passivhus runt om i Österrike.

IntrO: Österrikes 
studentbostadsmarknad



Studiebesök:

Molkereistrasse
resans första studiebesök går till OeaD-Housings första 
passivhus* från 2005 på Molkereistrasse. Här finns 208 
bäddar, men eftersom alla är internationella studenter 
är boendetiden kort och under året passerar drygt 800 
studenter här. arkitekten är på plats och berättar om hur 
det var att bygga det första passivhuset för studenter. Han 
erkänner att både han och OeaD-Housing var nybörjare 
och att projektet innebar många utmaningar. En utmaning 
var att hitta byggföretag som kunde leverera rätt material 
för att klara passivhusstandarden. 

Med luftrum ända upp till takfönstren genom samtliga 
våningar har huset ett naturligt ljusinsläpp, vilket gör att de 
tidvis slipper använda inomhusbelysning. lägenheterna vi 
besöker är mindre, delade lägenheter med eget kök. Det 
gemensamma lägenhetsköket har skarpt orange skåpsluck-
or, något vi senare inser är en återkommande trend snarare 
än ett undantag (!). på sängen i ett rum ligger sängkläder, 
handdukar och en toalettpappersrulle. på skrivbordet står 
en korg med husgeråd. allt detta ingår i hyran när man som 
internationell student flyttar in. 

* Definitionen och kraven för passivhus är olika i Österrike och Sverige.  
tekniken och förbrukningen blir därför inte helt jämförbar länderna emellan. 



Studiebesök: 

Milestone
precis runt hörnet från Wiens universitets nya campus 
ligger Milestone, ett nybyggt studentboende i privat regi. 
Milestone ägs av IC property Developers, som är ett etable-
rat fastighetsföretag. Marken som Milestone står på hade 
under en tid ägts av IC property Developers när planerna 
för universitetets nya campus blev klara. Därför valde man 
att använda den till studentbostäder. Här bor alla i sin egen 
möblerade etta med tillgång till en rad olika gemensamma 
utrymmen. Det första vi möts av när vi går in i byggnaden 
är den stora, kombinerade lobbyn/vardagsrummet. I anslut-
ning till lobbyn ligger även tvättstugan, vars läge både 
skapar rörelse i byggnaden och säkerhet för hyresgästerna. 

Hyran är €619/månad, och i det ingår både el, internet, 
vatten samt städning av bostaden en gång i månaden. Dä-
remot ingår inte tvätt, som kostar nästan €3/tvätt. Vi frågar 
varför och får svaret att alla studenter tvättar olika mycket, 
och en student som tvättar lite ska inte behöva betala för 
de som tvättar mycket. Samma tänk finns uppenbarligen 
inte gällande el och vatten i stort.



Studiebesök: 

Pop-up dorms
En bit utanför Wiens centrum, i den nya stadsdelen Seestad 
aspern, finns första dagens två sista studiebesök. Det första 
är flyttbara modulbostäder i passivhusteknik - pop-up 
dorms. runt om bostäderna pågår fortfarande uppbyggna-
den av stadsdelen, och det är påtagligt att detta bara är ett 
temporärt bygge. Husets moduler formar en rektangel med 
ett stort utrymme i mitten, som här fått tak och används 
som en kombinerad inomhusinnegård och gemensamhets-
utrymme. Bostäderna är små treor med egna rum, två bad-
rum att dela och ett litet, gemensamt kök med sittplatser. på 
innegården står en stor container som innehåller ett fullska-
ligt kök, för den som vill ha lite mer plats än i lägenheten.  

pop-up bostäderna blev klara så sent som förra året och 
ytterligare ett hus i samma teknik planeras på samma tomt. 
Här kommer dock modulerna att placeras tätare så att det 
stora området i mitten försvinner och marken utnyttjas mer 
effektivt. Men gemensamma ytor är fortfarande viktiga, 
och de boende i pop-up dorms kan dels använda varandras 
gemensamma ytor samt de som finns i nästa studiebesök: 
GreenHouse. 

 



Studiebesök: 

GreenHouse
Tvärs över gatan från pop-up-bostäderna och med ett mer 
permanent läge ligger GreenHouse, ett av stadens nyaste 
passivhus för studenter. Det drivs av ÖJaB, en icke-vinstdri-
vande studentorganisation, tillsammans med bland andra 
OeaD-Housing. Här finns bäddar för över 300 studenter för-
delade i allt från dubbelrum till egna och delade lägenheter. 
Flera olika gemensamhetsutrymmen samsas i den öppna, 
och ljusa byggnaden. Här finns gym, en stor festlokal, ute-
plats, bastu, musikrum, meditationsrum och mycket mer. 
GreenHouse är som namnet signalerar byggt i klimatsmart 
passivhusteknik. Under vårt studiebesök får Günther reda 
på att byggnaden vunnit ett av Österrikes klimatpris för 
byggnader. Bra tajming och grattis säger vi!



Studiebesök:

Johannesgasse
Dag två börjar med ett speciellt studiebesök. I byggnaden 
på Johannesgasse, som byggdes redan på 1700-talet, låg 
det framtill 1960-talet ett kloster. Efter att ha stått tomt i 
några år köptes det 2013 upp av ÖJaB som byggde om det 
till studentbostäder. Vid renoveringen togs stor hänsyn till 
att behålla det som fortfarande fanns kvar av klostret, vilket 
märks i bland annat det lilla kapellet, det bevarade apoteket 
och takdekorationerna i konsertlokalen. Just musik och 
konst är Johannesgasses signum. Det ligger alldeles i när-
heten av flera musik- och konsthögskolor och förutom en 
konsertlokal finns även en rad musikrum. Många av hyres-
gästerna här är också studenter vid högskolorna, vilket gör 
att både musikrummen och konsertlokalen används flitigt. 
Här bor 120 studenter i olika typer av delade boenden. på 
varje våningsplan finns ett kök som delas av 25 personer, 
men hälften av alla boende har ett eget kök. När vi besökte 
Johannesgasse bodde 38 olika nationaliteter i de 120 
bostäderna, vilket bäddar för en bra internationell mix. Ett 
enkelrum kostar €500/månad och del i dubbelrum kostar 
€350/månad. 



Studiebesök: 

Ullmanstrasse
på Ullmansstrasse har stiftelsen Home4studens renoverat ett 
gammalt skattekontor från förra sekelskiftet till nya stu-
dentbostäder. Det gamla huset har en takhöjd på 3,5 meter, 
vilket utnyttjas genom sovloft i alla ettor. Ettorna är minsta 
möjliga, med kompakt kök och liten rumsyta. Förutom de 
små studentettorna finns här även dubbelrum. De små 
bostäderna kompenseras med generösa gemensamhetsut-
rymmen, bland annat gym, studierum och festlokal. De är 
samtliga belägna i källaren och de gamla, höga tegelvalvsta-
ken skapar en speciell atmosfär. Här kostar ett dubbelrum 
€330/månad och en etta €435/månad. Hyran inkluderar 
möbler, el, internet och städning varannan vecka. Även här 
får man betala extra för tvätt. 



Studiebesök: 

Sechauserstrasse
resans sista studiebesök går till ett av OeaD-Housings 
bostäder, som är tre i ett. på plan ett fi nns ett äldreboende, 
plan två och tre är utbildningslokaler och resten av huset 
är studentbostäder. Endast de övre våningsplanen med 
studentbostäder är i passivhusteknik, men eff ekten spiller 
över på resten av byggnaden som har en jämförelsevis låg 
energiförbrukning för värme. Huset på Sechausertsrasse 
har även solceller på taket för att förse huset med energi till 
övrig elförbrukning. Här fi nns allt från dubbelrum till egna 
lägenheter och i alla bostäder ingår el, internet, möbler, 
sängkläder och husgeråd. Även här fi nns väl tilltagna ge-
mensamma utrymmen med både tvättstuga och balkonger 
med fantastisk utsikt i direkt anslutning. 


