
Utsikter for norsk økonomi og 

boligmarkedet

Nejra Macic, Prognosesenteret Næringsseminar Nedre Romerike, 09.04.2018

– med dypdykk i Nedre Romerike



Ledigheten falt i over ett år kun fordi arbeidsstyrken 
avtok, men sysselsettingen har igjen begynt å øke
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Lysere tider for norsk økonomi i vente, oljeinvesteringene 
drar opp veksten i år
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Betyr det at boligmarkedet kan ”friskmeldes”..?
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1. Det har aldri vært sykt
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2. Fortsetter prisveksten?
På veldig kort sikt: ja
På litt lengre sikt: nei



Priskorreksjonen i fjor var svært moderat etter den 

veldig sterke veksten i ’16, litt for mye svartmaling
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Rentekuttet mars ‘16 overstimulerte boligetterspørselen, 
den kommende renteøkningen vil dempe den tilsvarende



Befolkningsveksten avtar raskere enn ventet og påvirker 
boligetterspørselen negativt
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Boligbehov: 

32 500 boliger årlig nasjonalt

(tidligere 37 500)
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MEN, på lengre sikt tilsier eldrebølgen økt 
behov for leiligheter, uavhengig av hva som 

skjer med nettoinnvandringen...



Dato 12.04.2018Prognosesenteret AS 10



Dato 12.04.2018Prognosesenteret AS 11



Prognosesenteret AS 12

Sterk vekst i igangsettingen i 2016-17 sammenlignet med 
tidligere år, vil gi sterk vekst i tilbudet i 18-19
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Sysselsetting/arbeidsledighet, 
reallønnsvekst, boligbeskatning, 
demografi

Renter og kredittilgang Avkastningskrav på investeringer 
(investoratferd)

Myke faktorer: bostedspreferanser, 
samlivsformer, skillsmissefrekvenser, 
familiestørrelser

Framtidsforventninger Eie/leiepreferanser
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Oslo-regionen* har hatt 40 % av bef.veksten og 20 % av igangsettingen
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Romerike tett på det gjennomsnittlige nasjonale nivået
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God balanse mellom estimert demografisk boligbehov og 
forventet boligbygging i ‘18-’20, litt avvik i Lørenskog 
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Gj.snittlig kjøpskapasitet for en husholdning er i de fleste 
kommuner høyere enn de gj.snittlige boligprisene
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Personer per husholdning

I denne regionen flytter folk litt sjeldnere og bor flere 
personer per husholdning enn landsgjennomsnittet


