
  

 

Samfunnsøkonomisk analyse  

Rapport nr. 3-2013 

SB_M01-04-00_2015

q02_BE.pdf
 

Samfunnsøkonomisk analyse 

Rapport nr. 24-2015 

 

KORRELASJONSANALYSE AV BOLIGPRIS-

VEKST OG ENDRING I BOLIGDEKNING I 

BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER 

SAMMENDRAG 

Vi studerer sammen-

hengen mellom end-

ringer i boligpriser og 

forholdet mellom be-

folkningsvekst og bo-

ligbygging, for perio-

den 2004-2014 ved 

hjelp av flere korrela-

sjonsanalyser.  

Resultatene viser ster-

kest korrelasjon i fem-

årsperioden 2010-

2014.  

Boligprisveksten er 

sterkest korrelert med 

endring i boligdek-

ningen det foregå-

ende året, men korre-

lasjonen er fortsatt til 

stede selv 3-4 år etter 

endret boligdekning.  

Fredrik Bakkemo 
Kostøl og Bjørn 
Gran 

  



Rapport 24-2015                         Boligprisvekst, befolkningsvekst og boligbygging i BA-regioner 

1 

 

Dokumentdetaljer 

 

Rapport nr. 24-2015 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS 

Rapporttittel Korrelasjonsanalyse av boligprisvekst og endring i boligdekning i bo- og ar-

beidsmarkedsregioner 

ISBN-nummer 978-82-93320-29-6 (pdf) 

Forfatter Fredrik Bakkemo Kostøl og Bjørn Gran (prosjektleder) 

Oppdragsgiver  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Førstesidebilde Samfunnsøkonomisk analyse 

Tilgjengelighet Offentlig 

Dato for ferdigstilling 1. desember 2015 

 

Kontaktdetaljer 

 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 

Olavsvei 112 

1450 Nesoddtangen 

 

Org.nr.   911 737 752 MVA 

 

Telefon   97 41 10 01 

 

E-post   post@samfunnsokonomisk-analyse.no 

 

Nettside  www.samfunnsokonomisk-analyse.no 

 

 

 

 

mailto:post@samfunnsokonomisk-analyse.no
http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/


Rapport 24-2015                         Boligprisvekst, befolkningsvekst og boligbygging i BA-regioner 

2 

 

Innhold 

INNHOLD .......................................................................................................................................................... 2 

1. INNLEDNING ............................................................................................................................................ 3 

2. OM BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONENE OG BOLIGPRISUTVIKLINGEN ................................................ 6 

3. KORRELASJONSANALYSE ....................................................................................................................... 13 

3.1 HOMOGEN ANALYSE ................................................................................................................................. 14 

3.1.1 Periodevis analyse .......................................................................................................................... 16 

3.2 HETEROGEN ANALYSE ............................................................................................................................... 21 

3.2.1 Periodevis analyse .......................................................................................................................... 24 

4. OPPSUMMERING ................................................................................................................................... 26 

5. REFERANSER .......................................................................................................................................... 28 

APPENDIKS ..................................................................................................................................................... 29 

 

  



Rapport 24-2015                         Boligprisvekst, befolkningsvekst og boligbygging i BA-regioner 

3 

 

1. Innledning 

Det norske boligmarkedet har opplevd mer eller mindre vedvarende kraftig boligprisvekst i over 

20 år. Mens boligprisene i mange vestlige land falt før, under og etter finanskrisen i 2008, ga den 

finansielle uroen kun et kort avbrekk i den norske prisveksten. I løpet av de siste fem årene har de 

nominelle boligprisene i Norge vokst med hele 35 prosent. 

For å forstå prisutviklingen i boligmarkedet må man, som i et hvert annet marked, se til både til-

buds- og etterspørselssiden. I økonomisk teori er det vanlig å legge til grunn at faktorer som på-

virker etterspørselssiden av boligmarkedet, herunder husholdningenes disponible inntekt og ren-

tekostnader, er bestemmende for prisutviklingen på kort sikt.  På mellomlang til lang sikt vil imid-

lertid boligutviklere tilpasse produksjonen til det nye prisnivået, slik at man oppnår balanse mel-

lom tilbud av og etterspørsel etter boliger.1 

Samfunnsøkonomisk analyse har tidligere estimert en økonometrisk modell for boligprisutvik-

lingen i Norge, både nasjonalt og regionalt. Her estimeres en langsiktig likevektspris, basert på den 

impliserte rentebelastningen på all boligkapital i Norge, som andel av husholdningenes samlede 

disponible inntekter. De samlede inntektene er gitt ved gjennomsnittlig disponibel inntekt multi-

plisert med størrelsen på befolkningen. Forholdet mellom boligmassen og befolkningsnivået, som 

er et mål på balansen mellom tilbud og etterspørsel, inngår altså i bestemmelsen av likevektspri-

sen i boligmarkedet. Dette forholdstallet vil vi gjennom hele rapporten referere til som boligdek-

ningen. 

Endringer i befolkningsveksten på den ene siden, og konjunkturelle forhold i byggebransjen på 

den andre siden, vil føre til at boligdekningen er i stadig endring. Figur 1 nedenfor illustrerer en 

tenkt bane for boligdekningen, angitt ved 𝛾.  Befolkningen vil, for en gitt «naturlig» husholdnings-

størrelse, definere et boligbehov. I figuren har vi betegnet dette boligbehovet ved 𝛾∗. Likevekt i 

boligmarkedet er da gitt ved den boligprisen som sikrer boligdekning lik boligbehov, altså 𝛾 = 𝛾∗.2 

Når boligdekningen er lavere enn hva boligbehovet tilsier, altså 𝛾 < 𝛾∗, vil boligprisene ha en ten-

dens til å øke. Dette er illustrert i Figur 1 ved periodene 𝑡1-𝑡2 og 𝑡3-𝑡4. Motsatt, når boligdekningen 

er høyere enn hva boligbehovet tilsier, vil dette ofte resultere i fallende boligpriser.3 En slik situa-

sjon svarer i figuren til periodene 0-𝑡1 og 𝑡2-𝑡3. 

Boligprisen i Samfunnsøkonomisk analyses boligmodell dras mot likevektsprisen i boligmarkedet 

på lang sikt, men på kort sikt påvirkes den også av øvrige forhold – deriblant forholdet mellom 

befolkningsvekst og boligbygging, altså endringen i (den inverse av) boligdekningen. I denne rap-

                                                        
1 Se for eksempel Rødseth (1987) og Kommunal- og regionaldepartementet (2002). 
2 I virkeligheten vil også «boligbehovet» for en gitt befolkning være i endring, som følge av endringer i hushold-
ningenes sammensetning og at økt velstand resulterer i at husholdninger disponerer flere enn én bolig. 
3 Merk at vi her hele tiden snakker om isolerte effekter, betinget på øvrige faktorer.  
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porten er det nettopp sammenhengen mellom boligprisutvikling og forholdet mellom befolknings-

vekst og boligbygging som analyseres. Ved hjelp av korrelasjonsanalyser undersøker vi hvordan 

denne sammenhengen har vært gjennom de siste 12 årene. 

Illustrasjonen i Figur 1 viser imidlertid at det ikke er åpenbart hvordan korrelasjonen mellom disse 

variablene vil være. Hvis vi godtar premisset om at boligprisene vil vokse når boligdekningen er 

lavere enn boligbehovet, for eksempel i tidsperioden mellom 𝑡1 og 𝑡2 i figuren, innebærer dette 

at boligprisene vil vokse både når boligdekningen synker (venstre del av intervallet) og øker (høyre 

del av intervallet). Det kan derfor være konsistent med en slik teori at korrelasjonen mellom bo-

ligprisveksten og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging over en periode både er po-

sitiv, negativ eller lik null, alt ettersom hvordan perioden sammenfaller med utviklingen i bolig-

dekningen. 

Figur 1: Teoretisk illustrasjon av utviklingen i forholdet mellom boligmassen og befolkningen 

 

Norge er et langstrakt land med potensielt mange særegne regionale boligmarkeder. På den ene 

siden kan ulik næringsstruktur, for eksempel som følge av ulik tilgang på naturressurser eller tek-

nologi, innebære at forskjellige regioner i ulik grad er utsatt for ulike typer sjokk i norsk og inter-

nasjonal økonomi. Vi ser i disse dager at fallet i oljeprisen og kutt i oljeinvesteringene går hardt 

utover boligmarkedene i Stavangerregionen. Samtidig kan sentralisering mot byer og fraflytting 

fra distriktene tenkes å gjøre lokale, demografiske utviklingstrekk til en viktigere forklaringsfaktor 

i noen regioner enn i andre. På den andre siden har Norge mange økonomiske virkemidler for å 

sikre spredt bosetning, samt gode velferdsordninger og et offentlig sikkerhetsnett i form av ledig-

hetstrygd som bidrar til at nordmenns levestandard er løsere knyttet til hjemstedets inntektspo-

tensial enn i mange andre land. 

Hvordan, og i hvilken grad regionale boligmarkeder er forskjellige fra hverandre, er derfor ikke 

åpenbart. Kostøl (2014) viser hvordan det å neglisjere heterogeniteten i de norske boligmarke-

dene gir feilaktige resultater i estimering av hvilke effekter som påvirker boligprisutviklingen. 
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Anundsen og Christensen (2013) finner tilsvarende resultater i en analyse av det amerikanske bo-

ligmarkedet. På bakgrunn av dette utfører vi derfor både korrelasjonsanalyser der vi pålegger li-

kartede effekter (homogenitet) på tvers av regioner, og korrelasjonsanalyser der vi tillater forskjel-

ler (heterogene effekter). 

I de store byene i Norge utgjør tomteprisen en stadig større komponent av boligprisen. Mens tom-

teprisen i utkantstrøk i all hovedsak bestemmes av verdien av tomtens alternative anvendelse, 

som oftest skog- eller jordbruk, antar man gjerne en monosentrisk prisstruktur i byområder.4 I slike 

modeller er arbeidsplassene lokalisert i byområdets kjerne, og tomteprisen bestemmes som en 

fallende funksjon av pendlekostnaden inn til sentrum, der pendlekostnaden i stor grad er bestemt 

av pendleavstanden. 

Med bakgrunn i monosentrisk pristeori er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i bo- og arbeids-

markedsregioner når man skal studere forklaringen bak boligprisutviklingen, da prisutviklingen in-

nenfor slike regioner i stor grad bør være bestemt av de samme faktorene. På den ene siden vil 

økt press i kjernen av bo- og arbeidsmarkedsregionen for en gitt boligmasse presse prisene opp 

også i pendlesonen rundt kjernen. På den andre siden vil økt boligbygging i regionens randsone 

bidra til å dempe prispresset også i kjernen. Analysen i denne rapporten gjennomføres derfor for 

de 20 største bo- og arbeidsmarkedsregionene i landet. 

Resten av rapporten er inndelt på følgende vis: Kapittel 2 gir en kort deskriptiv gjennomgang av 

de 20 bo- og arbeidsmarkedsregionene og datamaterialet, mens selve korrelasjonsanalysen pre-

senteres i kapitel 3. Kapittel 4 oppsummerer og konkluderer. 

  

                                                        
4 Se for eksempel DiPasquale og Wheaton (1996) 
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2. Om bo- og arbeidsmarkedsregionene og boligprisut-
viklingen 

Korrelasjonsanalysen i denne rapporten utføres for såkalte bo- og arbeidsmarkedsregioner. Norsk 

institutt for by- og regionforskning (NIBR) presenterte i 2002 en ny funksjonell geografisk inndeling 

av Norge, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Jukvam, 2002). Det ble 

definert 161 ulike regioner i landet, der hver region utgjør et geografisk område med begrenset 

intern reiseavstand. Et utgangspunkt med disse bo- og arbeidsmarkedsregionene er at det skal 

være mulig å arbeide hvor som helst innenfor den regionen man bor i. 

En slik regional inndeling egner seg godt til analyser av boligmarkedet, da det gjerne er de samme 

faktorene som påvirker all boligmassen innad i en region. Boligprisutviklingen er et resultat av 

samspillet mellom tilbuds- og etterspørselssiden i boligmarkedet, altså samspillet mellom hvor 

husholdninger ønsker å bosette seg og tilgangen på boliger. Arbeidsplassers beliggenhet er en 

viktig parameter i husholdningers beslutning om bosetting, og alle boligområder i pendleavstand 

til arbeidsplassen vil i prinsippet kunne være med å dekke boligbehovet knyttet til arbeidsplasser 

i en region.   

I en analyse av sammenhengen mellom boligprisutvikling og forholdet mellom befolkningsvekst 

og boligbygging, er det derfor naturlig å ta utgangspunkt i bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det 

innebærer ikke at ethvert bosted i regionen er likeverdig for boligkjøpere. De vil likevel ha prefe-

ranser for å bo nærme arbeidsplassen. Pendleavstand vil derfor telle for hver enkelt sin betalings-

villighet for ulike boliger.  

For å begrense analysen, både av hensyn til omfang og datakvalitet, har vi valgt å studere de 20 

bo- og arbeidsmarkedsregionene med klassifikasjon «Storbyregioner» eller «Mellomstore byre-

gioner»5, jf. Tabell 1.6 

Tabell 1: Storbyregioner og mellomstore byregioner 

Oslo Bergen Stavanger/Sandnes Trondheim 
Fredrikstad/Sarpsborg Moss Hamar Lillehammer 
Gjøvik Drammen Tønsberg Sandefjord/Larvik 
Grenland Arendal Kristiansand Haugesund 
Molde Ålesund Bodø Tromsø 

 

Selv om boligprisveksten har vært nokså kraftig over hele landet de siste 20 årene, har det vært 

store regionale forskjeller – også innad i de 20 byregionene som analyseres i denne rapporten, jf. 

Figur 2. Den samlede veksten i gjennomsnittlig kvadratmeterpris på selveierboliger mellom 2004 

                                                        
5 Jf. vedlegg 1 i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014) 
6 Tabell 11 i appendikset bak i rapporten viser koblingen mellom bo- og arbeidsmarkedsregionene og kommu-
ner. 
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og 2014 varierer ifølge SSBs boligprisindeks fra 63 prosent i Mosseregionen, til hele 133 prosent i 

Stavangerregionen. Dette tilsvarer en årlig vekstrate på henholdsvis 5,0 og 8,8 prosent. Til sam-

menligningen var boligprisveksten i byene Moss og Stavanger henholdsvis 67 og 133 prosent, altså 

nokså nære veksten i BA-regionene.7 

Figur 2: Samlet vekst i gjennomsnittlig kvadratmeterpris på selveierboliger i BA-regioner. 2004-
2014. Storbyregioner i blått. 

 

Kilde: SSB 

Boligprisutviklingen er et resultat av samspillet mellom tilbud av og etterspørsel etter boliger. Det 

har vært skrevet mye om etterspørselskomponenter i det norske boligmarkedet, og de viktigste 

komponentene synes å være rentekostnader, husholdningenes disponible inntekter, arbeidsledig-

het, forventninger om framtidig boligprisvekst og kredittspiraler.8 

Tilbudet av boliger vil være gitt på kort sikt. Før et boligbygg kan reises må tomten anskaffes og 

reguleres av kommunen, boligens utforming må planlegges, kommunen må gi igangsettelsestilla-

telse, og arbeidskraft må frigjøres fra andre oppgaver. Disse prosessene kan ofte trekke ut i tid, og 

de økonomiske forholdene ved byggetidspunktet kan være helt andre enn de som lå til grunn da 

boligen ble planlagt. I tillegg blir noen boliger solgt på prospekt, altså før boligen er oppført, mens 

andre blir solgt først når boligen er ferdigstilt. Dette gjør tilbudssiden av boligmarkedet forholdsvis 

kompleks, og det er således ingen enkel relasjon mellom boligprisen og tilbudet av boliger på et 

gitt tidspunkt. Tilbudet av nye boliger i dag må snarere avhenge av hvilke forventninger om dagens 

priser og kostnader boligbyggerne la til grunn ved planleggingstidspunktet. 

                                                        
7 Ifølge Eiendom Norges boligprisindeks var vekstratene henholdsvis 69 og 140 prosent i byene Moss og Stav-
anger. Den gjennomsnittlige årlige prisveksten ser med andre ord ut til å samsvare ganske godt mellom de to 
statistikkene. Avviket kan tilskrives at vi tar utgangspunkt i selveierboliger, mens boligprisindeksen til Eiendom 
Norge inkluderer boliger i borettslag. Samtidig korrigerer indeksen til Eiendom Norge for flere faktorer enn hva 
SSBs gjør. 
8 Jf. Jacobsen og Naug (2004), Anundsen (2010) og Anundsen og Jansen (2013). 
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Kompleksiteten på tilbudssiden av boligmarkedet kan gi seg utslag i ubalanse mellom tilbud og 

etterspørsel over en viss periode. På lengre sikt vil imidlertid tilbudssiden tilpasse boligbyggingen 

etter boligbehovet, slik at markedet igjen er i balanse. Over en viss periode vil vi derfor forvente å 

finne en sammenheng mellom boligprisutviklingen og balansen mellom tilbud og etterspørsel. I 

Samfunnsøkonomisk analyses nasjonale og fylkesvise boligprismodell utnytter vi (blant annet) 

nettopp en slik sammenheng for å forklare og framskrive boligprisutviklingen, jf. omtalen av mo-

dellen i kapittel 1. 

Ett mål på balansen mellom tilbuds- og etterspørselssiden i boligmarkedet er forholdet mellom 

befolkningsveksten og tilførselen av nye boliger. Figur 3 illustrerer dette forholdet for de 20 bo- 

og arbeidsmarkedsregionene som inngår i analysen i denne rapporten for perioden 2005 til 2014. 

Også her er det store forskjeller mellom regionene. Mens det i Gjøvikregionen ble bygget så mange 

som 89 nye boliger per 100 nye innbygger over perioden, ble det bare bygget 32 boliger per 100 

nye innbygger i Oslo. Legger man til grunn en husholdningsstørrelse på 2 personer, som er om lag 

gjennomsnittet for landet, impliserer dette at boligdekningen9 i Osloregionen har blitt lavere i pe-

rioden, mens boligdekningen i Gjøvikregionen har vokst. 

Figur 3: Forhold mellom befolkningsvekst og fullføring av nye boliger. Gjennomsnittlig husholdnings-
størrelse. 2005-2014. Storbyregioner i blått. 

 

Kilde: SSB 

Det vil naturligvis være regionale forskjeller også når det kommer til husholdningsstørrelse. Stor-

byregioner kan på den ene siden være preget av flere enslige og/eller unge husholdninger og la-

vere fødselsrater som følge av høyere yrkesdeltakelse blant kvinner. På den andre siden er inn-

                                                        
9 Som i kapittel 1, og i resten av rapporten, har vi definert boligdekning som forholdet mellom boligmassen og 
befolkningen. En endring i boligdekningen er da gitt ved forholdet mellom boligbyggingen og befolkningsveks-
ten. Dette tilsvarer den inverse av forholdet som illustreres i Figur 3. 
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vandrerandelen høyere i mange storbyer, noe som kan påvirke husholdningsstørrelsene hvis inn-

vandrere bor tettere sammen enn nordmenn. Figur 3 viser imidlertid at husholdningsstørrelsen er 

forholdsvis stabil på tvers av regioner. Nå vil riktignok aggregeringen til bo- og arbeidsmarkedsre-

gioner bidra til å utjevne forskjellene mellom regioner noe, samtidig som vi trolig ville sett mer 

variasjon hvis vi hadde inkludert flere og mindre regioner. Med unntak av bo- og arbeidsmarkeds-

regionene Oslo, Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg og Moss, ser vi at forholdet mellom befolk-

ningsveksten og boligbyggingen de siste ti årene har vært det samme som eller overgått «boligbe-

hovet», som målt ved husholdningsstørrelsen.10 

Ved å studere Figur 2 og 3 ser det ikke umiddelbart ut til å være noen klar sammenheng mellom 

endret boligdekning og boligprisvekst i de 20 bo- og arbeidsmarkedsregionene, annet enn at de 

fire storbyregionene er representert både blant de ti regionene med høyest prisvekst og kraftigst 

nedgang i boligdekningen. For eksempel er Mosseregionen og Fredrikstad/Sarpsborg de to regio-

nene med lavest prisvekst i perioden, men blant de fem regionene med størst nedgang i boligdek-

ningen. Ålesund og Molde var på den andre siden regionene med nest- og tredje høyest prisvekst 

i perioden, men blant de ti regionene med sterkest oppgang i boligdekningen. Dette kan virke 

overraskende for noen, men som vi så i Figur 1 i forrige kapittel vil det være perioder med motsatt 

samvariasjon. Dette gjelder for eksempel i perioder der boligbyggingen henter seg opp fra et lavt 

nivå. Årsaken til dette er at selv om boligbyggingen er høy, er boligdekningen fortsatt lavere enn 

det som skaper likevekt i boligmarkedet. 

I Figur 4-6 har vi vist utviklingen i boligprisvekst og forholdet mellom befolkningsvekst og bolig-

bygging i perioden 2005-2014 for bo- og arbeidsmarkedsregioner på henholdsvis Østlandet, Sør-

Vestlandet og Midt-/Nord-Norge.  

En overordnet visuell betraktning gir inntrykk av at sammenhengen ser ut til å være klarere i den 

siste femårsperioden av tidsintervallet enn i den første femårsperioden. Samtidig ser vi at sam-

menhengen ser ut til å være sterkere for enkelte regioner (som Oslo, Drammen og Gjøvik) enn for 

andre (som Lillehammer og Haugesund).11  Neste kapittel gir en mer analytisk betraktning av 

denne sammenhengen. 

                                                        
10 Ved å benytte forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging tar man ikke hensyn til kondemnering av 
boligmasse. Dette vil kunne bidra til en overestimering av endring i boligdekningen, særlig i mindre regioner. Selv 
i små kommuner med negativ befolkningsvekst vil det som regel finne sted noe boligbygging. Dette representerer 
ikke nødvendigvis en «overdekning» av boliger, men kan være resultat av nødvendig utskiftning og modernise-
ring av boligmassen. 
11 Vær oppmerksom på at aksene på figurene er tilpasset regionene, slik at det ikke nødvendigvis gir mening å 
gjøre sammenligninger på tvers av regionene. 
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Figur 4: Boligprisvekst og forhold mellom befolkningsvekst og boligbygging på Østlandet. 

  

  

  

  

  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 
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Figur 5: Boligprisvekst og forhold mellom befolkningsvekst og boligbygging på Sør-Vestlandet 

  

  

  

 
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 
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Figur 6: Boligprisvekst og forhold mellom befolkningsvekst og boligbygging i Midt- og Nord-Norge 

  

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

0

2

4

6

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trondheim

Boligprisvekst Befolkningsvekst/boligbygging

0

2

4

6

8

-10%

0%

10%

20%

30%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bodø

Boligprisvekst Befolkningsvekst/boligbygging

0

2

4

6

8

10

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tromsø

Boligprisvekst Befolkningsvekst/boligbygging



Rapport 24-2015                         Boligprisvekst, befolkningsvekst og boligbygging i BA-regioner 

13 

 

3. Korrelasjonsanalyse 

Forrige kapittel viste at det var vanskelig å finne en entydig sammenheng mellom boligprisvekst 

og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging i de 20 bo- og arbeidsmarkedsregionene. 

Sammenhengen så ut til å være sterkere i enkelte perioder enn i andre, og i enkelte regioner enn 

i andre. Denne sammenhengen undersøkes analytisk i dette kapittelet ved hjelp av korrelasjons-

analyser. 

En korrelasjonsanalyse påviser om, og i hvilken grad to variabler er korrelert, altså hvorvidt to 

variabler samvarierer. Det er viktig å være klar over hvordan resultater fra slike analyser skal tolkes, 

slik at man ikke trekker feilaktige konklusjoner. Korrelasjon mellom to variabler sier i utgangspunk-

tet ingenting om årsakssammenhengen mellom variablene. At en variabel A korrelerer med en 

variabel B kan både bety at A forårsaker B, at B forårsaker A, eller at en tredje variabel C korrelerer 

med både A og B – uten at det er noen direkte årsakssammenheng mellom A og B. Tilsvarende vil 

ikke en korrelasjonskoeffisient mellom A og B lik 0 utelukke at det eksisterer en årsakssammen-

heng mellom variablene, da en tredje variabel C kan være positivt korrelert med A, men negativt 

korrelert med B, slik at effekten på B ved en endring i A motsvares av endringen i C (eller vice 

versa).12 

Ønsker man å studere årsakssammenhenger vil det derfor være nødvendig med en bredere ana-

lyse av boligmarkedet. Som omtalt i kapittel 1, har Samfunnsøkonomisk analyse tidligere estimert 

en økonometrisk modell for boligprisutviklingen i Norge, både nasjonalt og fylkesvis. I modellen 

er det identifisert en robust effekt av forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging på bolig-

prisutviklingen. Med slike resultater i bakhånd, kan vi sammen med føyning med veletablert øko-

nomisk teori sannsynliggjøre de kausale virkningene ved eventuelle funn av samvariasjon mellom 

boligprisutvikling og endring i boligdekning i de 20 bo- og arbeidsmarkedsregionene. I den påføl-

gende analysen vil vi derfor hele tiden ha i bakhodet at årsakssammenhengen går fra endret bo-

ligdekning til prisvekst, selv om vi ikke identifiserer en slik kausal virkning i denne rapporten alene. 

Samfunnsøkonomisk analyses boligmodell identifiserer imidlertid også mange andre forklarings-

variabler, der flere kan tenkes å være såkalte C-variabler, for å bruke analogien over. Disse forhol-

dene vil bare i begrenset grad kontrolleres for i denne korrelasjonsanalysen. For å kontrollere for 

alle slike forhold, ville det vært nødvendig med en omfattende regresjonsanalyse. Det er utenfor 

rammen til denne rapporten. 

Korrelasjonsanalysen som presenteres i dette kapittelet er delt i to hoveddeler: En homogen og 

en heterogen analyse. I den homogene analysen pålegges den samme sammenhengen mellom 

                                                        
12 Se for eksempel Bjørnstad, Hungnes og Tveter (2007) som viser hvordan oljeprisens samvariasjon med valuta-
kurs og rentedifferanse mot utlandet gir en feilaktig positiv korrelasjonskoeffisient mellom valutakurs og rente-
differansen, altså at en økning i norsk rente relativt til utlandet svekker kronekursen – noe som strider mot øko-
nomisk teori. 
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endring i boligdekning og boligprisvekst for alle regioner, mens den heterogene tillater unike sam-

menhenger for hver region. I hver av hoveddelene er det igjen gjort flere analyser med ulike tid-

setterslep og grad av akkumulering. Mer presist undersøker vi først hvordan boligprisveksten ett 

år korrelerer med endringen i boligdekningen det samme året, året før, to år før, samt den sam-

lede endringen i løpet av de 3,4 og 5 siste årene. Deretter undersøker vi hvordan samlet boligpris-

vekst over en periode påvirkes av det gjennomsnittlige forholdet mellom befolkningsvekst og bo-

ligbygging over samme periode. Denne undersøkelsen gjøres både for alle kommuner som inngår 

i de aktuelle bo- og arbeidsmarkedsregionene, og for regionene samlet. 

3.1 Homogen analyse 

Første ledd av den homogene analysen er å studere korrelasjonen mellom boligprisvekst ett år, 

og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging samme år, året før, to år tilbake i tid, samt 

den akkumulerte endringen i boligdekningen i henholdsvis de tre, fire og fem siste årene. Altså, 

hvordan er korrelasjonen mellom boligprisveksten i for eksempel 2010 og endringen i forholdet 

mellom befolkningsvekst og boligbygging i … 

… 2010 

… 2009 

… 2008 

… 2009 – 2010 

… 2008 – 2010 

… 2007 – 2010 

… 2006 – 2010 

Resultatene av en slik analyse er rapportert i Tabell 2 nedenfor, for aggregerte bo- og arbeidsmar-

kedsregioner over perioden 2004 – 2014. Alle de beregnede korrelasjonskoeffisientene er nega-

tive, altså motsatt fortegn av hva vi hadde forventet, men nære 0. Ved første øyekast er det altså 

ingen korrelasjon å spore mellom den løpende boligprisveksten og forholdet mellom befolknings-

vekst og boligbygging. 

Tabell 2: Homogene korrelasjonskoeffisienter fra løpende analyse av BA-regioner. 2004-2014. 
 Kontemporær 1 lagg 2 lagg 2 siste 3 siste 4 siste 5 siste 

BA-regioner -0,02 -0,06 -0,07 -0,04 -0,06 -0,06 -0,10 
Note: Tabellen viser korrelasjonskoeffisienter mellom endring i boligdekning over en viss periode og boligprisvekst for ett 
enkelt år i de 20 utvalgte bo- og arbeidsmarkedsregionene. Kolonnen «Kontemporær» viser korrelasjonskoeffisienten mellom 
boligprisvekst ett år og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging samme år. Kolonnene «1 lagg» og «2 lagg» viser 
korrelasjonen mellom boligprisveksten ett år, og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging henholdsvis ett og to år 
tilbake i tid. De fire siste kolonnene viser korrelasjonen mellom boligprisveksten ett år, og samlet forhold mellom befolknings-
vekst og boligbygging de to, tre, fire og fem siste årene. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

En viktig forklaring er, som vi så i Figur 1 i kapittel 1, at det kun er i enkelte perioder vi vil forvente 

å se en positiv samvariasjon mellom boligprisvekst og forholdet mellom befolkningsvekst og bo-
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ligbygging. En annen forklaring kan være at det er mange faktorer utover endringer i boligdek-

ningen som forklarer boligprisutviklingen, og særlig for ett enkelt år. Dette taler for å gjøre en mer 

omfattende regresjonsanalyse, der slike forhold kontrolleres for. 

En «lightutgave» av dette er å kontrollere for den nasjonale utviklingen i boligprisene og boligdek-

ningen. Mange av de viktige faktorene på etterspørselssiden av boligmarkedet, som rentenivå, 

inntektsvekst og finansielle beskrankninger, slår nokså likt ut i store deler av landet. Det samme 

vil flere av forholdene som påvirker boligdekningen til en viss grad gjøre, som massiv arbeidsinn-

vandring fra Øst-Europa og nasjonale og internasjonale konjunkturelle forhold. Dette kan vi kont-

rollere for ved å måle boligprisvekst og endring i boligdekning som avvik fra nasjonalt gjennomsnitt. 

Figur 7 viser et korrelasjonsplott før (venstre panel) og etter (høyre panel) vi har kontrollert for 

nasjonal boligprisvekst og nasjonal utvikling i boligdekningen. Den svakt (insignifikante) negative 

sammenhengen mellom boligprisveksten og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging 

endres til en signifikant positiv sammenheng når vi kontrollerer for den nasjonale utviklingen. 

Første rad av Tabell 3 viser det samme. Den tilsynelatende svake negative sammenhengen mellom 

boligprisvekst og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging, blir positiv og langt større i 

absoluttverdi etter å ha kontrollert for nasjonale forhold. Det ser ikke ut til å spille noen stor rolle 

hvilken dynamikk eller akkumulering vi velger for endring i boligdekningen, men sterkest sammen-

heng finner vi ved å benytte den akkumulerte veksten de tre eller fire siste årene. 

Figur 7: Kryssplott mellom boligprisvekst i én periode og samlet forhold mellom befolkningsvekst og 
boligbygging de fire siste årene. 2004-2014. I høyre figur er variablene målt som avvik fra nasjonale 
gjennomsnitt. 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 
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Tabell 3: Homogene korrelasjonskoeffisienter fra løpende analyse av BA-regioner og 6 store byer. 
2004-2014. Kontrollert for nasjonal utvikling. Sammenligning av statistikkilder. 

 Kontemporær 1 lagg 2 lagg 2 siste 3 siste 4 siste 5 siste 

BA-regioner 0,17 0,18 0,15 0,22 0,24 0,24 0,21 

Byer (SSB) 0,20 0,23 0,17 0,30 0,35 0,38 0,33 

Byer (Eiendom Norge) -0,04 0,20 0,18 0,12 0,24 0,30 0,29 
Note: Tabellen viser korrelasjonskoeffisienter mellom endring i boligdekning over en viss periode og boligprisvekst for ett 
enkelt år i de utvalgte bo- og arbeidsmarkedsregionene, samt byene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og 
Tromsø. For byene har vi både benyttet SSBs og Eiendom Norges boligprisstatistikk. Kolonnen «Kontemporær» viser korrela-
sjonskoeffisienten mellom boligprisvekst ett år og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging samme år. Kolonnene 
«1 lagg» og «2 lagg» viser korrelasjonen mellom boligprisveksten ett år, og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging 
henholdsvis ett og to år tilbake i tid. De fire siste kolonnene viser korrelasjonen mellom boligprisveksten ett år, og samlet 
forhold mellom befolkningsvekst og boligbygging de to, tre, fire og fem siste årene. Alle variabler er målt som avvik fra nasjo-
nalt gjennomsnitt for å korrigere for nasjonale faktorer som påvirker boligprisutviklingen. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, SSB og Eiendom Norge 

I Tabell 3 har vi også gjennomført den samme analysen for byene Oslo, Bergen, Trondheim, Kris-

tiansand og Tromsø. Sammenhengen ser ut til å være noe sterkere her. Dette kan skyldes at tom-

temangel er et langt større problem i byer enn i byenes omegn. Mens det er store utfordringer 

knyttet til tomtekapasiteten i byen Oslo, er det mer enn nok areal hvis man betrakter hele Oslo-

regionen.13 Misforholdet mellom tilbuds- og etterspørselssiden av boligmarkedet kan derfor være 

en viktigere årsak til prisvekst i byene, og særlig storbyene, enn i byenes omegn. 

Siste rad av Tabell 3 viser den samme analysen som i andre rad, men der vi bruker prisstatistikken 

til Eiendom Norge framfor SSBs gjennomsnittspriser. Med unntak av den kontemporære effekten, 

ser det ikke ut til å være store forskjeller i resultatene. Som forventet blir forskjellen mellom sta-

tistikkene mindre når flere perioder akkumuleres. Den lille forskjellen ved ett og to tidslagg er 

mindre enn forventet. 

3.1.1 Periodevis analyse 

Fram til nå har vi sett på korrelasjonen mellom boligprisvekst i én periode og forholdet mellom 

befolkningsvekst og boligbygging i ulike perioder. Det er imidlertid mange faktorer som kan på-

virke utviklingen i boligprisene fra år til år, og disse faktorene kan overskygge den underliggende 

balansen mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. Det kan derfor være interessant å studere 

korrelasjonen mellom boligprisveksten over en periode med den akkumulerte endringen i bolig-

dekningen i samme periode. 

                                                        
13 Legger man til grunn befolkningstettheten i Oslo, vil man i prinsippet kunne bosette langt flere enn hele Nor-
ges befolkning i Akershus fylke (basert på totalt areal i Akershus). 
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Resultatene av en slik analyse er gitt i Tabell 4 under. Her har vi studert korrelasjonen mellom 

boligprisveksten i perioden 2003-2007, 2006-2010, 2010-2014 og 2005-2014, med forholdet mel-

lom befolkningsvekst og boligbygging i tilsvarende perioder. Analysen er gjort for alle kommuner 

som inngår i de 20 utvalgte bo- og arbeidsmarkedsregionene, der statistikk var tilgjengelig.14  

Tabell 4: Homogene korrelasjonskoeffisienter fra analyse av alle kommuner som inngår i de ut-
valgte BA-regionene. 

År 2003 – 2007 2006 – 2010 2010 – 2014 2005 – 2014 

Koeffisient 0,20 0,10 0,07 0,18 
Note: Tabellen viser korrelasjonskoeffisienter mellom samlet boligprisvekst over periodene 2003-2007, 2006-2010, 2010-
2014 og 2005-2014, og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging i tilsvarende perioder. Analysen er gjort for alle 
kommuner som inngår i de 20 utvalgte bo- og arbeidsmarkedsregionene, der statistikk over boligprisutviklingen er tilgjengelig 
(120-136 kommuner). 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Resultatene er overraskende svake, tatt funnene i Figur 7 og Tabell 3 i betraktning. Korrelasjonen 

ser ut til å være sterkest tidlig i samplet og svakest for perioden 2010-2014. Dette står i kontrast 

til de visuelle observasjonene i Figur 4-6 i kapittel 2. I motsetning til i den løpende analysen over, 

spiller det ingen rolle om vi kontrollerer for nasjonale utviklingstrekk her, da vi kun vurderer kor-

relasjon i tverrsnittsdimensjonen (og ikke langs tidsaksen). Noe som imidlertid kan være av betyd-

ning, er at analysen er gjennomført på kommunenivå, og at kommuner rett og slett er for små til 

å utgjøre en god og robust statistisk geografisk enhet. Det er derfor god grunn til å gjøre den 

samme undersøkelsen for aggregerte bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

Tabell 5 gjengir korrelasjonskoeffisientene fra en slik analyse. Merk at perioden 2003-2007 er tatt 

ut i denne analysen, som følge av manglende observasjoner for mange kommuner tidlig i dataset-

tet. Resultatene for 2006-2010 og 2005-2014 er nokså stabile, men for perioden 2010-2014 gjør 

korrelasjonskoeffisienten et kraftig skift. En nærmere inspeksjon viser at dette skiftet i all hoved-

sak kan tilskrives andre utenforliggende forhold, jf. kryssplottet i Figur 8 nedenfor. Enkelte kom-

muner, som for eksempel Drangedal kommune i Telemark, har hatt nokså god boligprisvekst i pe-

rioden til tross for fraflytting. Andre kommuner, som Våler i Østfold, har hatt forholdsvis lav pris-

vekst til tross for svært lav boligbygging. Vi kan i slike modeller ikke forklare dette, men i aggrege-

ringen spiller slike observasjoner liten rolle. 

Tabell 5: Homogene korrelasjonskoeffisienter fra analyse av samlede BA-regioner og byer 

 2006 – 2010 2010 – 2014 2005 – 2014 

BA-regioner 0,06 0,61 0,18 
Note: Tabellen viser korrelasjonskoeffisienter mellom samlet boligprisvekst over periodene 2006-2010, 2010-2014 og 2005-
2014, og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging i tilsvarende perioder. Analysen er gjort for de 20 utvalgte bo- 
og arbeidsmarkedsregionene. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, SSB og Eiendom Norge 

                                                        
14 I statistikken til SSB kreves et minimum antall omsetninger for at gjennomsnittlig kvadratmeterpris skal opp-
gis. Dermed faller enkelte av kommunene ut av statistikken, for hele eller deler av samplet. Vi må, som et mini-
mum, ha observasjoner for kommunene i første og siste år av intervallene. En kommune kan for eksempel 
inngå i analysen av tidsintervallet 2010-2014 hvis vi har observasjon for 2010 og 2014, men ikke i 2003-2007 
hvis vi mangler observasjon for enten 2003 eller 2007. 
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Figur 8: Kryssplott boligprisvekst og forhold mellom befolkningsvekst og boligbygging. 2010-2014. 
Alle kommuner og aggregerte BA-regioner. 

 
Note: Figuren viser to kryssplott med tilhørende regresjonslinjes mellom boligprisvekst og forholdet mellom befolkningsvekst 
og boligbygging i perioden 2010-2014. I det ene plottet er alle kommuner som inngår i de 20 BA-regionene inkludert. I det 
andre plottet inngår de 20 BA-regionene på aggregert form. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Resultatene i Tabell 5 indikerer en tilsynelatende sterk positiv korrelasjon mellom boligprisvekst 

og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging i perioden 2010-2014, men tilsynelatende 

ingen korrelasjon i den foregående femårsperioden. Dette stemmer overens med den visuelle be-

traktningen av Figur 4-6 i forrige kapittel, der sammenhengen så ut til å være sterkest sent i data-

grunnlaget. Som vi så i Figur 1, behøver ikke disse resultatene være i kontrast til teorien. Figuren 

er gjentatt nedenfor, som Figur 9. Den sterke korrelasjonen for perioden 2010-2014 kan skyldes 

at vi i denne perioden befant oss i andre halvdel av perioden 𝑡3-𝑡4, mens null korrelasjon for pe-

rioden 2006-2010 kan skyldes at denne perioden sammenfaller med andre halvdel av perioden 𝑡2-

𝑡3 og første halvdel av perioden 𝑡3-𝑡4 (se markerte områder i Figur 9). De ulike korrelasjonskoeffi-

sientene kan rett og slett være et resultat av hvordan periodene sammenfaller med status for 

forholdet mellom boligdekning og boligbehov. 

 

 



Rapport 24-2015                         Boligprisvekst, befolkningsvekst og boligbygging i BA-regioner 

19 

 

Figur 9: Teoretisk illustrasjon av utviklingen i forholdet mellom boligmassen og befolkningen. Hypo-
tetisk plassering av femårsperioder. 

 

Den tilsynelatende mangelen på korrelasjon i perioden 2006-2010 kan imidlertid også være forår-

saket av at vi ikke har kontrollert for regionspesifikke faktorer som påvirker boligprisveksten. En 

regionspesifikk variabel som vil være av stor betydning for boligprisutviklingen, er husholdninge-

nes inntekter. I Tabell 6 nedenfor kontrollerer vi derfor for inntektsvekst ved å undersøke korre-

lasjonen mellom veksten i boligpriser som andel av inntektene15 og forholdet mellom befolknings-

vekst og boligbygging. Mens korrelasjonskoeffisienten for den andre femårsperioden er stabil, ser 

vi at korrelasjonskoeffisienten for både den første femårsperioden og for tiårsperioden stiger når 

vi kontrollere for inntekt. Det er likevel kun effekten for den andre femårsperioden som er statis-

tisk signifikant ved fem prosents signifikansnivå.16 

Tabell 6: Homogene korrelasjonskoeffisienter fra analyse av samlede BA-regioner og byer. Kontrol-
lert for inntektsnivå. 

 2006 – 2010 2010 – 2014 2005 – 2014 

BA-regioner 0,25 0,64 0,40 

BA-byregioner 0,34 0,69 0,47 

Byer (SSB) 0,23 0,57 0,72 

Byer (Eiendom Norge) 0,04 0,40 0,42 
Note: Tabellen viser korrelasjonskoeffisienter mellom samlet vekst i boligpris, målt som andel av inntekt, over periodene 
2006-2010, 2010-2014 og 2005-2014, og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging i tilsvarende perioder. Analysen 
er gjort for de 20 utvalgte bo- og arbeidsmarkedsregionene, byene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og 
Tromsø, samt BA-regioner som korresponderer med disse byene. For byene har vi både benyttet SSBs og Eiendom Norges 
boligprisstatistikk. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, SSB og Eiendom Norge 

                                                        
15 Som inntektsvariabel har vi brukt gjennomsnittlig bruttoinntekt fra SSBs statistikk for personbeskatning. Inn-
tektsnivået i de enkelte kommunene er vektet med boligomsetninger i aggregeringen. 
16 For perioden 2006-2010 er p-verdien 0.30, mens den for perioden 2005-2014 er 0.08 – altså signifikant ved ti 
prosents signifikansnivå. 
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Som i Tabell 3, sammenligner vi også i Tabell 6 korrelasjonskoeffisientene ved å bruke bo- og ar-

beidsmarkedsregioner med byer, og også her sammenligner vi SSBs og Eiendom Norges boligpris-

statistikk. Her har vi også inkludert de bo- og arbeidsmarkedsregionene som korresponderer med 

byene, kalt «BA-byregioner». Når vi kun ser på disse korresponderende regionene, øker korrela-

sjonen både for den første femårsperioden og for tiårsperioden. Hvis vi sammenligner dette med 

korrelasjonskoeffisientene for byene, faller verdien for begge femårsperiodene, mens korrela-

sjonskoeffisienten for tiårsperioden øker. Endringene er imidlertid ikke statistisk signifikante. Vi 

ser til slutt at det er noe forskjell på om vi bruker statistikken fra SSB eller Eiendom Norge. Her er 

det viktig å være klar over begrensningen i antall observasjoner, og at forskjellen mellom statistik-

kene derfor spiller en større rolle her enn i den løpende analysen i Tabell 3. 

Som vi har diskutert flere steder i rapporten, jf. f.eks. Figur 9 og avsnittet i forkant av denne figuren, 

vil også forholdet mellom nivået på befolkningen og boligmassen være en sentral forklaringsva-

riabel bak boligprisveksten. Tabell 7 viser resultatene fra en korrelasjonsanalyse av bo- og arbeids-

markedsregionene der vi kontrollerer for nettopp dette forholdet, i tillegg til å måle boligprisene 

som andel av inntektene. I denne tabellen har vi også listet p-verdiene til koeffisientene, altså 

laveste signifikansnivå vi kan legge til grunn uten å forkaste koeffisientenes statistiske signifikans.  

Vi ser at korrelasjonskoeffisienten for den første femårsperioden blir noe svakere, samt mindre 

signifikant, når vi kontrollerer for nivået på boligdekningen. Koeffisientene for den andre femårs-

perioden og hele tiårsperioden blir derimot styrket. P-verdiene viser at koeffisienten for hele ti-

årsperioden nå er statistisk signifikant på fem prosents signifikansnivå. Korrelasjonen for perioden 

2010-2014 er signifikant for alle konvensjonelle signifikansnivå. 

Tabell 7: Homogene korrelasjonskoeffisienter, med p-verdier, fra analyse av samlede BA-regioner. 
Kontrollert for inntektsnivå og forholdet mellom befolkning og boligmasse. 

 2006-2010 2010-2014 2005-2014 

Korrelasjonskoeffisient 0,19 0,79 0,55 
P-verdi 0,43 0,00 0,01 

Note: Tabellen viser korrelasjonskoeffisienter mellom samlet vekst i boligpris, målt som andel av inntekt, over periodene 
2006-2010, 2010-2014 og 2005-2014, og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging i tilsvarende perioder i de 20 
utvalgte bo- og arbeidsmarkedsregionene. Kontroll for boligdekningsnivå er gjort ved å først gjennomføre en lineær regresjon 
mellom begge variablene og forholdet mellom befolkning og boligmasse (justert for husholdningsstørrelse), for så å beregne 
korrelasjonskoeffisientene mellom residualene fra disse to regresjonsligningene. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

Korrelasjonskoeffisienten for hele tiårsperioden 2005-2014 er altså nokså sterk og statistisk signi-

fikant når vi kontrollerer for både inntektsnivå og nivået på boligdekningen. Dette er også vist i et 

korrelasjonsplott i Figur 10 (panel c) nedenfor, sammen med tilsvarende korrelasjonsplott uten 

korreksjon (panel a) og et plott der vi kun kontrollerer for inntektsnivå (panel b). Det er imidlertid 

ikke rett fram å tolke hva korrelasjonskoeffisienten for tiårsperioden forteller oss. Som nevnt inn-

ledningsvis antar vi gjerne at boligtilbudet er gitt på kort sikt. Men i løpet av ti år har tilbudssiden 

fått en viss tid til å respondere på boligprisveksten. Mens vi har argumentert for en årsakssam-

menheng som går fra endring i boligdekning til boligprisvekst tidligere, vil sammenhengen også 

virke motsatt vei på lang sikt. Høy boligprisvekst stimulerer til økt boligbygging. En region som har 
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opplevd høy boligprisvekst i starten av tiårsperioden som følge av et underdekt boligbehov, vil i 

slutten av tiårsperioden kunne oppleve høy boligbygging. Man kan således argumentere for at en 

periode på ti år kan være for lang til å studere sammenhengen mellom boligprisutvikling og bolig-

dekning, uten å kontrollere for dette endogenitetsproblemet. 

Figur 10: Kryssplott mellom boligprisvekst og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging, 
uten kontrollvariabler (a), med kontroll for inntektsnivå (b) og med kontroll for inntektsnivå og for-
hold mellom befolkning og boligmasse (c). 2004-2014. 

 

a) Ingen korreksjon 

 

b) Kontroll for inntektsnivå 

 

c) Kontroll for inntektsnivå og forhold mellom befolkning og boligmasse 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 

3.2 Heterogen analyse 

Dette kapittelet følger den samme oppbygningen som i den homogene analysen. Omtalen av re-

sultatene er derfor langt kortere, da sammenhengene i stor grad kan gis samme tolkning som i 

foregående kapittel. Forskjellen er at vi her tillater ulik korrelasjon for hver region. Å tillate slik 

heterogenitet gir imidlertid noen begrensninger knyttet til antall observasjoner. Vi kan for eksem-

pel ikke gjennomføre heterogene motparter til analysen i Tabell 5-7, der korrelasjonen mellom 

prisvekst og endring i boligdekning i løpet av en periode gjennomføres for de aggregerte bo- og 

arbeidsmarkedsregionene. I dette tilfellet har vi jo kun 20 observasjoner, og således ikke rom for 

20 unike effekter. Den heterogene analysen kan altså kun utføres i de tilfellene der vi har variasjon 
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over tid, altså den løpende analysen i starten av kapittel 3.1, eller der alle kommunene innad i en 

bo- og arbeidsmarkedsregion analyseres. 

Vi begynner med å undersøke hvordan boligprisvekst i én periode korrelerer med forholdet mel-

lom befolkningsvekst og boligbygging samme år, året før, to år tilbake i tid, samt den akkumulerte 

endringen i boligdekningen i henholdsvis de 3, 4 og 5 siste årene. Resultatene er gitt i Tabell 8 og 

9 nedenfor, som er de heterogene motstykkene til Tabell 3. Tabell 8 gir korrelasjonskoeffisientene 

for bo- og arbeidsmarkedsregionene, mens Tabell 9 viser korrelasjonskoeffisientene for de 6 by-

ene, samt en sammenligning av statistikken fra SSB og Eiendom Norge. 

Variasjonen i koeffisientene er stor, og det kan være vanskelig å trekke ut informasjon fra tabel-

lene. Noe overordnet kan vi si at 111 av 140 korrelasjonskoeffisienter er positive, 81 koeffisienter 

er større enn 0,2 og 32 koeffisienter er større enn 0,5. Koeffisientvariansen er lavest ved ett tids-

lagg, mens færrest antall negative koeffisienter nås ved å se på akkumulert endring i boligdek-

ningen de tre eller fire siste årene. Figur 11 nedenfor illustrerer korrelasjonskoeffisientene ved ett 

tidslagg og akkumulert endring i boligdekning de tre siste årene. Det ser ikke ut til å være noe 

mønster mellom koeffisientstørrelse og type region (størrelse eller landsdel). 

Tabell 8: Heterogene korrelasjonskoeffisienter fra løpende analyse av BA-regioner. 2004-2014. 
Kontrollert for nasjonal utvikling. 

 Kontemporær 1 lagg 2 lagg 2 siste 3 siste 4 siste 5 siste 

Oslo 0,68 0,04 -0,40 0,67 0,51 0,49 0,50 

Bergen 0,10 0,09 0,10 0,15 0,31 0,47 0,64 

Stavanger/Sandnes 0,50 0,55 0,44 0,74 0,85 0,75 0,70 

Trondheim 0,33 0,37 0,19 0,36 0,27 0,24 0,28 

Fredrikstad/Sarpsborg 0,08 0,22 0,09 0,27 0,27 0,06 -0,08 

Moss -0,10 0,41 0,04 0,13 0,29 0,32 0,45 

Hamar -0,14 -0,10 0,64 -0,22 0,11 0,27 0,40 

Lillehammer -0,13 0,16 0,01 -0,14 -0,32 -0,08 -0,18 

Gjøvik 0,81 -0,15 -0,13 0,56 0,38 0,26 0,17 

Drammen 0,12 0,00 0,12 0,11 0,17 0,24 0,44 

Tønsberg -0,01 0,57 0,17 0,36 0,40 0,09 -0,09 

Larvik/Sandefjord 0,51 -0,05 -0,17 0,35 0,23 0,04 -0,02 

Grenland 0,26 0,46 -0,29 0,62 -0,01 -0,61 -0,47 

Arendal 0,36 0,64 0,43 0,58 0,65 0,63 0,66 

Kristiansand 0,41 0,48 0,56 0,59 0,79 0,89 0,87 

Haugesund -0,04 0,54 0,29 0,24 0,39 0,37 0,37 

Molde 0,02 -0,16 0,28 -0,12 0,04 0,10 0,15 

Ålesund 0,55 -0,13 0,06 0,32 0,23 0,14 -0,19 

Bodø -0,55 0,14 0,24 -0,08 0,23 0,49 0,73 

Tromsø 0,43 0,29 0,48 0,57 0,78 0,80 0,69 

Gjennomsnitt 0,21 0,22 0,16 0,30 0,33 0,30 0,30 
Note: Tabellen viser korrelasjonskoeffisienter mellom endring i boligdekning over en viss periode og boligprisvekst for ett enkelt år i de 
utvalgte bo- og arbeidsmarkedsregionene. Kolonnen «Kontemporær» viser korrelasjonskoeffisienten mellom boligprisvekst ett år og forhol-
det mellom befolkningsvekst og boligbygging samme år. Kolonnene «1 lagg» og «2 lagg» viser korrelasjonen mellom boligprisveksten ett år, 
og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging henholdsvis ett og to år tilbake i tid. De fire siste kolonnene viser korrelasjonen mellom 
boligprisveksten ett år, og samlet forhold mellom befolkningsvekst og boligbygging de to, tre, fire og fem siste årene. Alle variabler er målt 
som avvik fra nasjonalt gjennomsnitt. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 
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De gjennomsnittlige korrelasjonskoeffisientene er gitt i nederste rad av Tabell 8, samt tegnet inn 

i Figur 11. Pesaran og Smith (1995) og Pesaran, Shin og Smith (1999) viser hvordan et uvektet snitt 

av koeffisientene fra separate tidsserieregresjoner vil være en konsistent estimator for den gjen-

nomsnittlige effekten av en variabel på en annen. For vår analyse innebærer dette at gjennom-

snittet av korrelasjonskoeffisientene i den heterogene analysen vil gi et «statistisk gyldig» bilde av 

den gjennomsnittlige korrelasjonen mellom boligpriser og forholdet mellom befolkningsvekst og 

boligbygging. Sammenligner vi de gjennomsnittlige korrelasjonskoeffisientene i Tabell 8 med de i 

Tabell 3, ser vi at de er gjennomgående høyere. Forskjellen er imidlertid ikke stor, og de to analy-

sene må således sies å være nokså sammenfallende. 

Som i den homogene analyse, har vi også her gjort en analyse av kun de seks store byene, samt en 

sammenstilling av effektene ved å bruke statistikk fra SSB og Eiendom Norge, jf. Tabell 9. Det ser 

ut til å være noe bedre samsvar mellom korrelasjonskoeffisientene for byene enn for bo- og ar-

beidsmarkedsregionene, med særlig godt samsvar ved ett tidslagg. Her er også avviket mellom de 

to statistikkildene minst, mens avviket er størst når vi studerer den kontemporære effekten. 

Tabell 9: Heterogene korrelasjonskoeffisienter fra løpende analyse av seks store byer. 2004-2014. 
Kontrollert for nasjonal utvikling. Sammenligning av statistikkilder. 

 Kontemporær 1 lagg 2 lagg 2 siste 3 siste 4 siste 5 siste 

Statistikk SSB        

Oslo 0,23 0,37 -0,38 0,52 0,27 0,29 0,32 

Bergen 0,06 0,26 0,00 0,23 0,21 0,24 0,44 

Stavanger 0,40 0,26 0,07 0,61 0,68 0,63 0,70 

Trondheim 0,29 0,37 0,30 0,26 0,19 0,34 0,36 

Kristiansand 0,22 0,42 0,60 0,43 0,70 0,88 0,82 

Tromsø 0,40 0,28 0,47 0,56 0,78 0,80 0,69 

        

Statistikk Eiendom Norge        

Oslo -0,09 0,34 0,21 0,02 0,15 0,15 0,30 

Bergen -0,57 0,19 0,32 -0,21 0,02 0,04 0,22 

Stavanger 0,28 0,41 -0,10 0,61 0,57 0,70 0,70 

Trondheim 0,00 0,49 0,42 0,18 0,29 0,38 0,40 

Kristiansand -0,04 0,40 0,60 0,22 0,53 0,73 0,71 

Tromsø 0,14 0,19 0,24 0,37 0,64 0,78 0,86 
Note: Tabellen viser korrelasjonskoeffisienter mellom endring i boligdekning over en viss periode og boligprisvekst for ett enkelt år i byene 
Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. For byene har vi både benyttet SSBs og Eiendom Norges boligprisstatistikk. 
Kolonnen «Kontemporær» viser korrelasjonskoeffisienten mellom boligprisvekst ett år og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging 
samme år. Kolonnene «1 lagg» og «2 lagg» viser korrelasjonen mellom boligprisveksten ett år, og forholdet mellom befolkningsvekst og 
boligbygging henholdsvis ett og to år tilbake i tid. De fire siste kolonnene viser korrelasjonen mellom boligprisveksten ett år, og samlet forhold 
mellom befolkningsvekst og boligbygging de to, tre, fire og fem siste årene. Alle variabler er målt som avvik fra nasjonalt gjennomsnitt. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, SSB og Eiendom Norge 
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Figur 11: Korrelasjonskoeffisienter for bo- og arbeidsmarkedsregioner. 2004-2014. Kontrollert for 
nasjonal utvikling. Ett tidslagg og akkumulering av tre år.  

 
Note: Figuren viser korrelasjonskoeffisienter mellom boligprisvekst ett år, og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging året før eller 
akkumulert forhold de tre siste år, målt som avvik fra nasjonalt gjennomsnitt.  

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB  

3.2.1 Periodevis analyse 

Tabell 10 viser den heterogene motparten til Tabell 4, men med det unntak av vi her har kontrol-

lert for inntektsvekst – slik vi også gjorde i Tabell 6. Variasjonen er gjennomgående høyere enn i 

Tabell 8, med høyest varians i de to første femårsperiodene. Lavest varians får vi i tiårsperioden 

2005-2014, som også er den perioden med høyst gjennomsnittlig korrelasjonskoeffisient. Sam-

menligner vi de gjennomsnittlige koeffisientene med de i Tabell 4 (som ikke kontrollerer for inn-

tekt), så ser vi at mens effekten er nokså lik for de tre femårsperiodene, men dobbelt så stor for 

tiårsperioden. Sammenligner med vi med de i Tabell 6 (som kontrollerer for inntekt, men bruker 

aggregerte bo- og arbeidsmarkedsregioner), finner vi at korrelasjonskoeffisientene for tiårsperio-

den er like, mens koeffisientene for femårsperiodene er lavere i den heterogene analysen.  

Som vi gjorde i forrige kapittel, er det grunn til å påpeke at denne (uvektede) analysen av alle 

kommuner som inngår i bo- og arbeidsmarkedsregionene er sensitiv overfor kontraintuitive en-

keltobservasjoner. Samtidig må vi advare om et svakt datagrunnlag for flere av bo- og arbeidsmar-

kedsregionene. Noen av regionene har kun 3 observasjoner, og høye korrelasjonskoeffisienter kan 

således skyldes tilfeldigheter. Tabell 11 i appendikset bak i rapporten gir en kobling mellom kom-

muner og bo- og arbeidsmarkedsregioner, og dermed også det maksimale antall observasjoner for 

hver av regionene. 
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Tabell 10: Heterogene korrelasjonskoeffisienter fra analyse av alle kommuner som inngår i de ut-
valgte BA-regionene. Kontrollert for inntektsnivå. 

 2003 – 2007 2006 – 2010 2010 – 2014 2005 – 2014 

Oslo 0,44 0,13 0,09 0,14 

Bergen 0,62 0,27 -0,35 -0,15 

Stavanger/Sandnes -0,85 0,54 0,54 0,04 

Trondheim 0,42 0,00 0,65 0,37 

Fredrikstad/Sarpsborg -0,11 0,16 0,61 0,51 

Moss 0,78 0,60 -0,59 0,98 

Hamar 0,97 -0,89 -0,12 0,18 

Lillehammer 0,36 0,42 0,77 1,00 

Gjøvik -0,06 -0,68 0,05 0,21 

Drammen 0,22 -0,04 -0,21 0,15 

Tønsberg -0,01 -0,45 0,51 0,74 

Larvik/Sandefjord 0,98 1,00 0,34 0,68 

Grenland -0,39 0,27 -0,77 -0,12 

Arendal -0,68 -0,35 -0,56 0,97 

Kristiansand -0,11 0,37 0,05 0,16 

Haugesund 0,15 -0,55 0,15 0,31 

Molde - 0,59 0,51 0,45 

Ålesund 0,28 -0,50 0,44 0,65 

Bodø - - - - 

Tromsø - - - - 

Gjennomsnitt 0,18 0,05 0,12 0,40 
Note: Tabellen viser korrelasjonskoeffisienter mellom samlet boligprisvekst over periodene 2003-2007, 2006-2010, 2010-2014 og 2005-2014, 
og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging i tilsvarende perioder. Analysen er gjort for alle kommuner i de 20 utvalgte bo- og 
arbeidsmarkedsregionene, der statistikk over boligprisutviklingen er tilgjengelig (120-136 kommuner). Antall observasjoner per BA-region 
varierer fra 3 til 29 for hver periode. For få observasjoner gjør at analysen ikke kan gjennomføres for enkelte regioner for en eller flere 
perioder (markert med ‘’-‘’). 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og SSB 
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4. Oppsummering 

I denne rapporten har vi studert sammenhengen mellom boligprisvekst og forholdet mellom be-

folkningsvekst og boligbygging, ved hjelp av flere korrelasjonsanalyser. Analysen er gjennomført 

for 20 bo- og arbeidsmarkedsregioner, ved hjelp av SSBs statistikk over gjennomsnittlige kvadrat-

meterpriser for selveierboliger på kommunenivå. Analysen er delt i to, der første del pålegger like 

sammenhenger (homogenitet) på tvers av bo- og arbeidsmarkedsregionene, mens andre del tilla-

ter regionspesifikke sammenhenger (heterogene korrelasjonskoeffisienter).  

Den homogene analysen begynner med å studere korrelasjonen mellom boligprisvekst ett år, og 

forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging samme år, året før, to år tilbake i tid, samt den 

akkumulerte endringen i dette forholdet i henholdsvis de tre, fire og fem siste årene. Resultatene 

viser korrelasjonskoeffisienter nær null, og dessuten med feil fortegn. Det er først når vi kontrol-

lerer for nasjonale faktorer som kan påvirke boligprisutviklingen, ved å måle variablene som avvik 

fra nasjonalt gjennomsnitt, at korrelasjonen kommer til syne. Høyest korrelasjonskoeffisient fin-

ner vi mellom boligprisvekst ett år, og akkumulert forhold mellom befolkningsvekst og boligbyg-

ging de tre eller fire siste årene. Korrelasjonskoeffisientene på 0,24 må imidlertid anses som svak. 

Dette kan skyldes at man bare i enkelte perioder vil forvente å finne en positiv sammenheng mel-

lom boligprisvekst og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Høy boligbygging kan 

for eksempel gå sammen med høy boligprisvekst dersom nivået på boligdekningen er lavere enn 

det som skaper likevekt i boligmarkedet. Den svake korrelasjonskoeffisienten kan også skyldes 

andre regionale forhold vi skulle ha kontrollert for. For å avdekke alle slike forhold, måtte vi ha 

gjennomført en omfattende regresjonsanalyse. Det er utenfor rammen til denne rapporten. 

Neste del av den homogene analysen er å studere hvordan samlet boligprisvekst over periodene 

2003-2007, 2006-2010, 2010-2014 og 2005-2014 er korrelert med forholdet mellom befolknings-

vekst og boligbygging over tilsvarende perioder. Analysen gjøres først for alle kommuner som 

inngår i bo- og arbeidsmarkedsregionene. Resultatene viser høyest korrelasjon for perioden 2003-

2007, og lavest for perioden 2010-2014. Det er imidlertid mye støy i data, og når vi aggregerer opp 

kommunene til bo- og arbeidsmarkedsregioner, endres resultatene betraktelig. Vi finner en sterk 

korrelasjon i perioden 2010-2014, med en koeffisient på 0,61. Koeffisientene for perioden 2006-

2010 er nær null. Ved å kontrollere for både inntektsnivå og nivået på boligdekningen finner vi 

imidlertid større koeffisienter for alle periodene. For hele tiårsperioden 2005-2014 finner vi en 

statistisk signifikant korrelasjonskoeffisient på 0,55, og en koeffisient for femårsperioden 2010-

2014 på 0,79. Vi finner ingen signifikant korrelasjonskoeffisient for femårsperioden 2006-2010. 

De gjennomsnittlige korrelasjonskoeffisientene fra den heterogene analysen er konsistente med 

de fra den homogene. Det er imidlertid stor variasjon mellom regioner. I den løpende analysen gir 

ett tidslagg eller akkumulering av de tre siste årene mest robuste korrelasjonskoeffisienter. 
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Oppsummert viser resultatene fra de ulike korrelasjonsanalysene en viss sammenheng mellom 

boligprisutvikling og forholdet mellom befolkningsvekst og boligbygging. Fra år til år ser det ut til 

å være endringen i boligdekningen det foregående året, samt den akkumulerte endringen i bolig-

dekningen over de siste tre årene, som er sterkest korrelert med boligprisutviklingen. Hvis vi stu-

derer akkumulert boligprisvekst over femårsperioder, ser korrelasjonen ut til å være sterkest over 

perioden 2010-2014. Vi finner også moderat positiv og statistisk signifikant korrelasjon for tiårs-

perioden 2005-2014, men ingen signifikant korrelasjon for perioden 2006-2010. 
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Appendiks 

Tabell 11: Kobling bo- og arbeidsmarkedsregioner og kommuner 
Bo- og arbeidsmarkedsregion Kommuner 

Oslo Rømskog, Spydeberg, Hobøl, Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, As-
ker, Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, 
Gjerdrum, Ullensaker, Nes (Ak.), Eidsvoll, Nannestad, Hurdal, Oslo, Lunner, Gran, Røy-
ken, Hurum 

Bergen Bergen, Fusa, Samnanger, Os (Hord.), Sund, Fjell, Askøy, Vaksdal, Osterøy, Meland, Øy-
garden, Radøy, Lindås, Austrheim 

Stavanger/Sandnes Sandnes, Stavanger, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, 
Strand, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy 

Trondheim Trondheim, Rissa, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu, Malvik, Selbu, Stjørdal, Leks-
vik 

Fredrikstad/Sarpsborg Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Rakkestad, Råde 

Moss Moss, Rygge, Våler (Østf.) 

Hamar Hamar, Ringsaker, Stange, Løten 

Lillehammer Lillehammer, Øyer, Gausdal 

Gjøvik Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land 

Drammen Drammen, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik, Sande (Vestf.) 

Tønsberg Horten, Holmestrand, Tønsberg, Hof, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme 

Larvik/Sandefjord Sandefjord, Larvik, Lardal 

Grenland Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome 

Arendal Grimstad, Arendal, Vegårshei, Tvedestrand, Froland, Åmli 

Kristiansand Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Lillesand, Birkenes 

Haugesund Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Vindafjord, Etne, Sveio 

Molde Molde, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes 

Ålesund Ålesund, Ørskog, Stordal, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske, Haram 

Bodø Bodø, Gildeskål 

Tromsø Tromsø, Karlsøy 

Kilde: NIBR 

 

  



Rapport 24-2015                         Boligprisvekst, befolkningsvekst og boligbygging i BA-regioner 

30 

 

Tabell 12: Datakilder og -bearbeidinger 

Variabel Kilde og bearbeiding 

Boligprisvekst SSB tabell 06035. Årlig gjennomsnittlig kvad-
ratmeterpris for selveierboliger for perioden 
2002-2014, fordelt på kommuner som inngår i 
de 20 bo- og arbeidsmarkedsregionene og bo-
ligtype.  
 
Kvadratmeterprisen som benyttes i analysene 
er et vektet gjennomsnitt av pris på eneboli-
ger, leiligheter og småhus, der antall omset-
ninger benyttes som vekter. 
 
Da det mangler observasjoner for flere av 
kommunene tidlig i perioden, er datasamplet 
trimmet fram til 2004 i analyser som benytter 
BA-aggregater. I tillegg er kommuner som 
mangler observasjoner for enkelte år tatt ut i 
disse analysene. Dette for å unngå effekter 
som skyldes at kommuner kommer inn/ut av 
aggregatet gjennom perioden.  
 
I gjennomsnittlig boligprisvekst i BA-aggrega-
tene vektes kommunene med omsetninger. 

Befolkningsvekst SSB tabell 06913. Folketilvekst i løpet av året. 
I BA-regioner summeres befolkningsvekst for 
tilhørende kommuner.  

Boligbygging SSB tabell 05940. Fullførte boliger. I BA-regio-
ner summeres fullførte boliger for tilhørende 
kommuner. 

Inntekt SSB tabell 03068. Gjennomsnittlig bruttoinn-
tekt. I BA-regioner vektes inntekt med antall 
boligomsetninger i tilhørende kommune. 
Dette gjøres for at vekten for kommunen skal 
være lik over og under brøkstreken. 
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