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Boligprisutviklingen
Dovre faller før boligprisene – eller?

Foto: Kirk Y. (Flickr)

https://www.flickr.com/photos/33373124@N00/48327858656/


Krise? Hvilken krise?
Koronakrisen nådde aldri boligprisene (i alle fall ikke hittil)



Sørlandet har hatt sterkest utvikling under korona
I Oslo og nærliggende byer har det gått noe tregere



På lengre sikt leder imidlertid Oslo an
Legg merke til et oljetungt Stavanger i tilfelle du tror at boligmarkedet kun styres av renten



Boligprisene er høye, historisk sett



Renten forklarer mye



Mon tro hvor høyt boligprisene kan gå med 
minus tre i realrente…



Boligbygging
Fortsatt stort boligtilbud, bare ikke der 
det trengs mest



Høy boligbygging, men den vil falle
Enn så lenge har imidlertid boligkjøperne mye å velge mellom



Det er mange boliger til salgs



…stort sett over hele landet



Det vil fortsatt ferdigstilles mange boliger
Snaue 50.000 boliger under bygging indikerer – grovt regnet – en årlig rate på om lag 30.000 ferdigstilte



Oslo er dessverre unntaket

I hovedstaden, hvor prisene er høyest, vil tilbudet strupes. Igangsettingstillatelsene har i løpet av få år falt fra 6.000 til 
2.000 i året. Boligmarkedet er preget av lange tidsetterslep og den lave igangsettingen de siste årene vil først slå inn i 
boligtilbudet med full styrke de kommende årene. Det kan bidra til en særskilt høy prisvekst i Oslo.



Renten vs. 
realøkonomien
Hva veier tyngst?



Renten ned – boligprisene opp 15 prosent?

Alt annet like altså. Internasjonal forskning indikerer at en 
renteendringer på 1,5 prosentpoeng kan gi et utslag på opp 
mot 15 prosent i boligprisene.



Norge må antas å være blant de mest 
rentefølsomme
Pga. høy gjeldsgrad og en forkjærlighet for flytende renter



Er det så enkelt da?
Lavere rente gir høyere boligpriser



Ikke nødvendigvis – nullrente gir ingen garanti
For det har hendt før… nullrente og boligprisfall – samtidig!



…og det kan faktisk skje her hjemme også

Likheten mellom Stavanger og landene på forrige side er nemlig at de opplevde realøkonomiske sjokk, hhv. oljekrakk og 
finanskrisen. Lav rente har ikke vært nok til å forhindre boligprisfall.



Korona er definitivt et realøkonomisk sjokk
Det er fortsatt usikkert hvordan verden vil se ut etter korona



Ingen drahjelp fra våre største næringer
Både bolig- og oljeinvesteringer



Global økonomi ble lagt i kunstig koma
Det vil sannsynligvis være «sand i maskineriet» når vi åpner opp igjen



Pandemien pågår fortsatt
Smitte- og dødstallene globalt stiger jevnt og trutt



Pandemien pågår fortsatt
Daglig rapporteres det om nye smittede



Er vi litt for optimistiske?
Både forskere og meglere finner sammen i forventningene om full fest



Sammendrag og konklusjoner
• Boligmarkedet har vært overraskende robust i møte med koronakrisen.

• Rentekuttet er en kraftig stimulans og på kort sikt så virker markedet nesten 
litt euforisk (omstendighetene tatt i betraktning).

• Mange boliger til salgs, boliglånsforskriften (som vi antar at videreføres) og 
ikke minst en svekket realøkonomi vil allikevel legge en demper på 
boligprisveksten. NBBL forventer derfor om lag uendrede boligpriser det 
neste året.




