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Boligmarkedet 2022 oppsummert
Boligprisene har falt 6,5 prosent gjennom 
september, oktober og november 2022. Sterkeste 
fall siden finanskrisen. 

Tidenes sterkeste oppgang i boligprisene i K1 2022

Nå har renteøkningene og stresstesten i 
utlånsforskriften stor effekt på utviklingen i 
boligprisene, men med forsinkelse fra Norges Bank 
øker styringsrenten til virkningen synes i 
boligprisene. 

Antall solgte har falt til pre-pandemiske nivåer.

Eiendom Norges prognose 2022  #boligprisstatistikken



Boligmarkedet under pandemien mars 2020 – mars 2022
Boligprisene steg 18,7 prosent i Norge fra 
mars 2020 til mars 2022.

I Sverige steg de med 36 prosent.

Det ble solgt rekordmange boliger i Norge i 
2021 og 2022.

Pandemien fremskyndet trolig flytting –
aldri solgt flere boliger enn i pandemi-årene.

Langt større usikkerhet nå, både på grunn 
av høyere renter og inflasjon/strømprisene.

Kilde: Norges Bank Finansiell stabilitet 2022



Dyreste tid - Dyrtid
Parallelt med gjennomåpningen etter korona og krigen i 
Ukraina har både norsk og global økonomi gått inn i en dyrtid. 

Høye energipriser i kombinasjon med en svært sterk 
økonomisk stimulans under pandemiene med både lav rente 
og ekspansiv finanspolitikk har gitt inflasjon.

Gjennom 2022 har norsk økonomi gått bra blant annet på 
grunn av olje, gass og kraft, men med tegn til svekkelse mot 
slutten av året.

Staten har enorme inntekter fra olje og gass.

Husholdningene på sin side har i snitt fått 18.000 kroner i økte 
utgifter i 2022, i følge SSB.

Kilde: SSB



Arbeidsmarkedet er viktig for boligmarkedet
Arbeidsledigheten er fortsatt svært lav

Sysselsettingsandelen har fortsatt å øke gjennom året 

Isolert sett er dette godt nytt for boligmarkedet.

Men:

SSB prognose per desember innebærer at lønnsveksten 
ender på 3,9 % i 2022.

Det betyr reallønnsnedgang i Norge for første gang på 
mange år. Det samme blir trolig tilfelle i 2023. 

Stor usikkerhet grunnet utviklingen i strømpriser, inflasjon 
og virkningene av dette på norsk næringslivet

Eiendom Norges prognose 2022  #boligprisstatistikken



Renten mer enn 5-doblet seg gjennom 2022
Renten har stor effekt på boligprisene. 1 prosentpoeng høyere rente gir 
13,7 prosent lavere boligpriser alt annet likt. (Ref. Housing Lab, Oslo 
Met).

Norges Bank har hevet renten fra 0,5 prosent til 2,75 prosent i 2022. 

Sammenlignet med siste 10 år er dette svært kraftige hopp i rentenivå og 
takt i renteøkningene.

Renteøkningene er ikke priset fullt inn i boligmarkedet.

Legger vi rentebanen til grunn topper styringsrenten midtveis i 2023.

Den største effekten av renteøkningen vil være priset inn i boligmarkedet 
i løpet av første halvår 2023. 

Kilde figur: Norges Bank, pengepolitisk rapport, desember2022.



Ulik effekt av 1 prosentpoeng renteøkning i Norge

Sara Midtgaard, Monetary Policy and Norwegian Housing Prices, 2019
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Svært lavt nyboligsalg gjennom 2022
Salget av nye boliger faller til det laveste 
nivået siden finanskrisen. Utløst av høye 
kostnader og usikkerhet forsterket av 
boligprisnedgang. 

Det er behov for boligene som nå ikke 
blir bygget. 

For lav boligbygging nå vil komme 
tilbake som et boligprisproblem senere.

Kilde: Boligprodusentene og  Prognosesenteret



Vi vil få den laveste boligbyggingen siden finanskrisen
For øyeblikket er fullført og 
igangsatte boliger stabilt. 

MEN: Med det svakeste 
nyboligsalget hittil i år siden 
finanskrisen vil dette endre seg 
kraftig fremover.

Vi vil få svært lav boligbygging 
de neste to årene.

Kilde: SSB

Åpne i Power BI
evInnsikt 2.1 - Markedsanalyse
Data per 1.12.22, 09:25
Filtrert etter Variabel (er Igangsatte boliger eller Fullførte boliger)

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=2ff00b3f-9bdb-4d6d-a36c-ab96dceea13b&reportObjectId=7f8e02e2-c4c2-40cd-a377-ee2f5103cfa6&ctid=e3f99559-2ef3-482b-8ad9-dd9a2cfef44c&reportPage=ReportSectione5f17c86dbae1599d9c0&pbi_source=copyvisualimage


Men sterk befolkningsvekst er tilbake
Arbeidsinnvandrerne er tilbake 
og det er krig i Europa

UDI estimerer 70 tusen 
flyktninger fra Ukraina i 2022-
23. 

Over 35.000 har kommet så 
langt i 2022

Skaper boligetterspørsel. 
Presset kommer først i 
leiemarkedet. 

Kilde: SSB

Åpne i Power BI
evInnsikt 2.1 - Markedsanalyse
Data per 1.12.22, 09:25
Filtrert etter Variabel (er Fullførte boliger, Igangsatte boliger 
eller Folkevekst)

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=2ff00b3f-9bdb-4d6d-a36c-ab96dceea13b&reportObjectId=7f8e02e2-c4c2-40cd-a377-ee2f5103cfa6&ctid=e3f99559-2ef3-482b-8ad9-dd9a2cfef44c&reportPage=ReportSectione5f17c86dbae1599d9c0&pbi_source=copyvisualimage


Folk er tilbake Vi har vært gjennom mange år med fall i 
befolkningsveksten

Folkeveksten bunnet ut høsten 2020. 
Tok seg noe opp i 2021 for så å stige 
kraftig i 2022.

Vi får trolig svært høy folkevekst i 2023 
på grunn av flyktninger fra Ukraina.

Befolkningsveksten er svært ujevnt 
fordelt. 

Kilde: Eiendomsverdi AS/SSB

Folkevekst



STOR usikkerhet grunnet flyktningsituasjon

Kan det bli enda flere 
flyktninger fra Ukraina 
enn det UDI legger til 
grunn?

Hva betyr det for 
leiemarkedet, hvor 
prisene har steget 
kraftig gjennom 2022?

Eiendom Norges boligprisstatistikk #boligprisstatistikken



Utviklingen i husholdninger
Et markant skift i utvikling i 
husholdninger i 2022 – en økning i 
antall personer per husholdning.

Over tid har husholdningsveksten 
korrelerer bedre med 
boligbyggingen enn folkeveksten.

Vil dette skiftet vedvare i 2023?

Kilde figur: SSB



Stresstest demper lånemulighetene kraftig
Når renten normaliseres ville 5 prosentpoeng stresstest ha danket ut 
kravet om 5 ganger inntekt. 

I praksis ville effekten av renteøkningen på boligmarkedet blitt mye 
sterkere enn renten alene tilsier på grunn av at skiftet fra 5 x inntekt til 5 
pp stresstest slår kraftig inn på normalinntekter. 

For store grupper er lånerammen allerede redusert med rundt 20% siden 
nyttår. Hadde 5 pp blitt opprettholdt i 2023 ville reduksjonen blitt stor. 

Kilde: DNB 



Lettelser i utlånsforskriften og ny finansavtalelov
Nylig vedtok finansminister Vedum (Sp) 
lettelser i utlånsforskriften.

Stresstesten reduseres fra 5 prosentpoeng til 
3 prosentpoeng.

Det særegne EK-kravet i Oslo til lån til 
sekundærbolig oppheves.

Dette vil føre til at boligprisene ikke svekkes 
så kraftig som de ellers ville gjort. 

Virkningene av de nye finansavtaleloven med 
avslagsplikt fra nyttår blir en x-faktor for 
kredittgivningen for øvrig i 2023.

Eiendom Norges prognose 2022  #boligprisstatistikken



Prognose
Oslo



Boligproduksjon vs. Befolkningsvekst // Oslo

Kilde: SSB/Eiendomsverdi.



Boligproduksjon vs. Befolkningsvekst // Oslo & Viken

Kilde: SSB/Eiendomsverdi
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Boligmarkedet // Oslo
Antall boliger til salgs. Daglige tall.

Stort skifte på 
tilbudssiden i 
bruktboligmarkedet 
gjennom høsten 2023.

Tilbudssiden i Oslo er 
på nivå med 2018.

Eiendom Norges boligprisstatistikk #boligprisstatistikken
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Oslo 2023

Eiendom Norges prognose for den nominelle prisendringen i Oslo i 2023 er -6 %. 

Eiendom Norges boligprisstatistikk #boligprisstatistikken

Høyere rente rammer Oslo hardere 
enn andre byer på grunn av høye 
priser og høyt gjeldsnivå. 

Men: Sentralisering fortsetter og 
folkeveksten er tilbake.

Tilbudssiden i Oslo er et 
vedvarende problem. I kommunene 
rundt bygges mye.



Prognose 
Bergen



Boligproduksjon vs. Befolkningsvekst //  Bergen

Kilde: SSB/Eiendomsverdi



Usolgte // Bergen
Antall boliger til salgs. Daglige tall.

Det har vært en 
nedgang i 
tilbudssiden i Bergen 
gjennom november.

Utbudet av boliger til 
salgs er på et høyere 
nivå enn i 2021 og 
2020.

Eiendom Norges boligprisstatistikk #boligprisstatistikken
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Bergen 2023

Eiendom Norges prognose for den nominelle prisendringen i Bergen i 2023 er -1 %. 

Eiendom Norges boligprisstatistikk #boligprisstatistikken

Ved inngangen til 2023 viser 
tilbudssiden tegn på å stabilisere seg 
noe under prepandemisk nivå. 

Renten virker ikke lite sterkt som i 
Oslo. 

Boligproduksjonen er relativt jevn, 
mens befolkningsveksten har tatt seg 
opp. 



Prognose 
Trondheim



Boligproduksjon vs. Befolkningsvekst //  Trondheim 

Kilde: SSB/ Eiendomsverdi



Usolgte // Trondheim
Antall boliger til salgs. Daglige tall.

Skifte på tilbudssiden i 
Trondheim gjennom 
høsten.

Utbudet av boliger til 
salgs er på et høyere 
nivå enn i 2021 og 
2020, men tilbudsside 
kurven fra før 
pandemien er ikke 
hentet inn igjen.

Eiendom Norges boligprisstatistikk #boligprisstatistikken
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Trondheim 2023

Eiendom Norges prognose for den nominelle prisendringen i Trondheim i 2023 er -1 %. 

Eiendom Norges boligprisstatistikk #boligprisstatistikken

Boligproduksjonen i Trondheim 
er nedadgående etter høye 
nivåer for få år siden.

Tilbudssiden i Trondheim er 
under pre-pandemisk nivå

Befolkingsveksten er relativt 
høy, men svinger kraftig.  



Prognose 
Stavanger



Boligproduksjon vs. Befolkningsvekst // Stavanger m/omegn

Kilde: SSB/Eiendomsverdi



Usolgte // Stavanger m/omegn
Antall boliger til salgs. Daglige tall.

En oppgang i 
tilbudssiden i Stavanger 
de siste månedene.

Antall boliger til salgs er 
på nivå med 2020. 

Tilbudssiden ligger 
under pre-pandemiske 
nivåer

Eiendom Norges boligprisstatistikk #boligprisstatistikken
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Stavanger 2023

Eiendom Norges prognose for den nominelle prisendringen i Stavanger i 2023 er +1 %. 

Eiendom Norges boligprisstatistikk #boligprisstatistikken

Olje og gass-næringen er tilbake som 
vekstmotor i norsk økonomi. Stor 
optimisme i næringslivet på Sør-
Vestlandet og Sørlandet.

Befolkningsveksten er tilbake.

Dette i kombinasjon med mange år 
med svak og moderat utvikling tilsier 
et sterkt boligmarked. 



Prognose Norge

Eiendom Norges boligprisstatistikk #boligprisstatistikken



Norge 2023

Eiendom Norges prognose for den nominelle prisendringen i Norge i 2023 er -3,5%. 

Eiendom Norges boligprisstatistikk #boligprisstatistikken

Renteøkningene er kun delvis priset inn 
i boligmarkedet. 

Stigende rente tilsier lavere boligpriser. 

Lav arbeidsledighet, press i økonomien, 
stor befolkningsvekst og synkende 
boligbygging trekker i motsatt retning. 

MEN: Det er stor usikkerhet rundt økte 
energipriser, inflasjon, boligbehov og 
mer generelt utviklingen i økonomien. 

Energipriser, inflasjon og høy rente gir 
en større nedsiderisiko for boligprisene i 
2023.
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