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Sammendrag 

Sterk befolkningsvekst har i en årrekke lagt press på boligmarkedet i Oslo. Flere innbyggere i Oslo 

krever tiltak for å sikre tilstrekkelig boligbygging. Kommunen har hatt store utfordringer med å 

holde boligbyggingen tritt med befolkningsveksten. Men å ønske økt boligbygging er én ting, en 

annen er å tilrettelegge for forsvarlig og bærekraft utvikling av disse boligene. Før nye 

boligområder kan utvikles må det sikres tilstrekkelig kapasitet innen teknisk og sosial infrastruktur. 

Samtidig er det essensielt å sikre god bo- og livskvalitet, både for nye og eksisterende innbyggere. 

Dette er et ressurskrevende arbeid som ikke er gjort i en håndvending, og som begrenses av 

administrativ og finansiell kapasitet i kommunen. 

I planlegging og dimensjonering av infrastruktur og tjenestetilbud er det avgjørende med et solid 

datagrunnlag for å fatte gode beslutninger. Et viktig grunnlag i dette arbeidet er gode anslag på 

framtidig boligbehov og boligbygging. Plan- og bygningsetaten (PBE) har i dag ansvar for 

utarbeidelse av anslag for boligbyggingen. I denne rapporten gir vi en grundig gjennomgang og 

evaluering av metodene etaten benytter i dette arbeidet. 

PBE utnytter et omfattende datagrunnlag fra flere kilder i sine framskrivinger. Gjennomgangen 

tegner et overordnet positivt bilde av de metoder PBE benytter for framskriving av boligbyggingen. 

Vi identifiserer imidlertid enkelte områder der metodene kan forbedres. Disse områdene er alle 

knyttet til beregningen av historiske tidsforløp mellom byggesakers status i Matrikkelen og når 

boligene tas i bruk: 

1) Det er stor heterogenitet i tidsforløpene mellom boligtyper og på tvers av bydeler. Vi 

anbefaler at PBE i større grad enn i dag tar hensyn til denne heterogeniteten, men dette 

må veies mot hensynet til robuste fordelingsnøkler. 

2) Gjennomsnittlig tidsforløp blir i dag vektet med antall byggesaker. Vi anbefaler at PBE 

endrer metoden til å vekte gjennomsnittene med antall boenheter per byggesak. 

3) De gjennomsnittlige tidsforløpene fra en byggesak gis ramme- og igangsettingstillatelse til 

boligene tas i bruk brukes til å framskrive boligbyggingen med utgangspunkt i 

beholdningen av prosjekter med disse statusene i Matrikkelen. Metoden tar imidlertid ikke 

hensyn til når byggesakene ble gitt denne statusen. Det er god grunn til å tro at et prosjekt 

som ble gitt f.eks. igangsettingstillatelse for to år siden vil fullføres tidligere enn et prosjekt 

som ble gitt igangsettingstillatelse i inneværende år. Vi anbefaler at PBE tilpasser sine 

metoder til å ta hensyn til når igangsettings- og rammetillatelse ble gitt i beholdningen av 

aktive byggesaker. 

Vi presenter et forslag til en metode som utvider dagens metode til å ta hensyn til disse tre 

momentene, og illustrerer metoden med punktprognoser på delbydelsnivå. 

Til slutt viser vi hvordan nyboligstatistikken ECON Nye boliger kan benyttes til å supplere 

dagens metode for framskriving av boligbyggingen. I denne statistikken registreres utbyggeres 
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forventninger til ferdigstillelse av boligprosjekter. Vi mener at denne informasjonen bør 

supplere metodene med historiske tidsforløp til framskriving av boligbyggingen, og at dette vil 

øke framskrivingenes presisjonsnivå på kort sikt. 
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1. Innledning 

Sterk befolkningsvekst har i en årrekke lagt press på boligmarkedet i Oslo. Byen spiller en unik rolle 

i Norge, både som administrativ hovedstad og som senter for store deler av all kunnskapsintensiv 

næringsvirksomhet i landet. Dette har gitt Oslo et særegent og robust arbeidsmarked som er i 

stadig vekst som følge av urbanisering og agglomerasjon. Med dette følger også en stor 

handelsnæring. 

Økt konsentrasjon av arbeidsplasser i og omkring Oslo innebærer samtidig sterk befolkningsvekst. 

Etter en periode med et fallende antall innbygger, har befolkningsveksten siden midten av 1980-

tallet vært positiv og tiltakende. Som i resten av landet har veksten vært særlig sterk etter 

utvidelsen av EU i 2004, jf. Figur 1, og siden da har befolkningen i Oslo vokst med 25 prosent.  

Figur 1: Befolkningsendringer i Oslo 

 

Kilde: SSB 

Flere innbyggere i Oslo krever tiltak for å sikre tilstrekkelig boligbygging. Kommunen har hatt store 

utfordringer med å holde boligbyggingen tritt med befolkningsveksten.  Dette er tydelig i Figur 2 

nedenfor, der antall nye innbyggere måles langs høyre akse og fullføringen av nye boliger langs 

den venstre. Forholdet mellom aksene er satt lik 2, om lag svarende til husholdningsstørrelsen. 

Gitt et i utgangspunktet balansert forhold mellom tilbud av og etterspørsel etter boliger, vil 

tilstrekkelig boligbygging være kjennetegnet ved at stolpene i figuren når om lag like høyt som 

grafen. Et gap mellom stolpene og grafen indikerer dermed en svekkelse av boligdekningen. Det 

vedvarende gapet gjennom den siste tiårsperioden innebærer dermed at boligdekningen i Oslo 

har blitt stadig dårligere. 
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Å ønske økt boligbygging er én ting, en annen er å tilrettelegge for forsvarlig og bærekraft utvikling 

av disse boligene. Før nye boligområder kan utvikles må det sikres tilstrekkelig kapasitet innen 

teknisk og sosial infrastruktur. Samtidig er det essensielt å sikre god bo- og livskvalitet, både for 

nye og eksisterende innbyggere. Dette gjøres ikke gjennom produksjon av rene «bomaskiner», 

men gjennom helhetlige og koordinerte utbyggings- og reguleringsplaner som sikrer en variert 

boligsammensetning tilknyttet et godt tjenestetilbud og trygge omgivelser. Dette er et 

ressurskrevende arbeid som ikke er gjort i en håndvending, og som begrenses av administrativ og 

finansiell kapasitet i kommunen.  

Figur 2: Befolkningsvekst og boligbygging i Oslo kommune 

 

Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 

I planlegging og dimensjonering av infrastruktur og tjenestetilbud er det avgjørende med et solid 

datagrunnlag for å fatte gode beslutninger. Et viktig grunnlag i dette arbeidet er gode anslag på 

framtidig boligbehov og boligbygging. Plan- og bygningsetaten har i dag ansvar for utarbeidelse av 

anslag for boligbyggingen. I denne rapporten gir vi først en evaluering av de statistiske metodene 

som ligger til grunn for disse prognosene i kapittel 2. Deretter vil vi i kapittel 3 komme med forslag 

til nye statistikkilder som kan supplere dagens datagrunnlag og øke prognosenes presisjon på kort 

sikt. 
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2. Evaluering av dagens metode 

I Oslospeilet nr. 1/2014 og nr. 1/2015 beskriver PBE metoden som benyttes i framskriving av 

fremtidig boligbygging. Utarbeidelsen er bygget opp etter en to-trinnsprosess, der første trinn er 

å lage en «boligportefølje» som inneholder en oversikt over alle planlagte boligprosjekter og 

boligområder i kommunen. I arbeidet med å etablere en boligportefølje beskriver kommunen 

følgende kilder: 

- Byggesaker, dvs. alle boenheter som har fått ramme- eller igangsettingstillatelse. 

- Boenheter i vedtatte reguleringsplaner som foreløpig ikke har fått rammetillatelse, 

reguleringsreserven. 

- Boenheter i reguleringsplaner til behandling (planer som finnes i Plan- og bygningsetatens 

saksarkiv og som er i ulike faser, fra oppstartsmøte til politisk beslutning). 

- Boenheter i vedtatte områdeplaner og forslag til områdeplaner. 

- Boligpotensialet i utviklings- og transformasjonsområder i Kommuneplanen og andre 

planer. 
 

Neste trinn går ut på å lage et tidsforløp for boligbyggingen i kommunen gjennom å anslå når de 

ulike boligprosjektene/boligplanene blir bygget ut. Dette tidsforløpet er basert på statistiske 

analyser av tidligere utbyggingsforløp på bakgrunn av informasjon fra matrikkelen. Tidsforløpet er 

usikkert. Det er imidlertid stor variasjon og usikkerheten er avhengig av hva som er kilden. 

Byggeprosjekter som har rammetillatelse og igangsettingstillatelse kan fordeles utover år med 

relativt stor sikkerhet, mens det er knyttet større usikkerhet til når boliger i ulike områdeplaner og 

transformasjonsområder vil bli bygget ut. Figur 3 illustrerer dette. 

Figur 3: Faser, usikkerhet og rekkefølge knyttet til boligbygging 

 

  Kilde: Oslospeilet nr.1/2014. Bearbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse 

 

PBE har evaluert sin egen metode (Oslospeilet nr.1/2015) for årene 2011 til 2014. Evalueringen 

viser at PBE har truffet veldig godt på total utbygging i perioden, men med noen årlige avvik. 
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Beregningsmetoden gir et for høyt anslag i 2011, for lavt i 2012, mens 2013 og 2014 treffer godt. 

Evalueringen viser imidlertid at det er relativt store avvik på geografisk fordeling, og at det 

«fortsatt er forbedringspotensial for utbyggingsanslag på små geografiske områder». 

Evalueringen tyder på at PBE har god oversikt over boliger som er under «utvikling» og har søkt 

om tillatelse. Utfordringen ligger i å vite når ulike prosjekter blir innflyttingsklare. 

Strukturering 

Første problemstilling i dette prosjektet handler om å analysere kildene og metodene som PBE 

benytter i dag når de beregner framtidig boligbygging i kommunene. Hensikten med denne 

gjennomgangen er å vurdere om det finnes andre og bedre metoder som PBE kan benytte til å 

framskrive boligbyggingen med større sikkerhet, både når det gjelder tidsforløpet og den 

geografiske spredningen. 

Vi har delt inn denne evalueringen i tre deler: 

1. Gjennomgang av datakildene som ligger til grunn for å anslå boligpotensialet fra de ulike 

fasene til boligprosjektene. 

2. Evaluering av PBEs metoder for å anslå tidsforløpet i de ulike fasene fram til boligene står 

ferdig utbygd. 

3. Evaluere overgangen fra de statistiske sammenhengene til nøklene som er benyttet i 

boligregnskapet til PBE. 

I delkapitlene under beskriver vi de tre skrittene i mer detalj. 

 Datakildene som ligger til grunn for boligpotensialet 

Boligpotensialet i Oslo kommune kan deles inn i ulike faser etter hvor langt de har kommet i 

tidsforløpet mot ferdigstillelse. Tabell 1 viser de ulike fasene og kildene som PBE har benyttet til å 

vurdere boligpotensialet fra de ulike kildene. 

Tabell 1  De ulike fasene i boligregnskapet og boligpotensial fra disse kildene i 2016 

Fase Kilde Boligpotensial fra de ulike 
kildene i 2016 

Igangsettelsestillatelser (IG) Matrikkelen 4 694 

Rammetillatelser (RA) Matrikkelen 3 355 

Reguleringsreserven Reguleringsplaner fratrukket IG 
og RA 

12 358 (aktive)  
998 (ikke aktive) 

Planer til 
reguleringsbehandling 

Gjennomgang av foreløpige 
planer (doculive) 

9 451 (saksnr før 2014) 
6 861 (saksnr. 2014/15) 

Områdeplaner Områder med egen plan 
(Bjørvika, Ensjø, Filipstad, 
Furuset og Gjersrud/Stensrud) 

16 767 

Småhusplanen Skjønnsmessig vurdering av 
potensialet fra Småhusplanen 

4 000 
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Annet potensiale i perioden  Gjennomgang av 
transformasjon og 
utviklingsområder 

50 707 

Fra alle kilder  109 191 
Note: Igangsettelsestillatelser og Rammetillatelser – Viser antall boliger som har fått IG og RA.  
 

Igangsettelsestillatelser (IG) og Rammetillatelser (RA) er de kildene det er knyttet størst sikkerhet 

ved. I boligregnskapet i 2016 var det nesten 4 694 boliger som hadde fått IG, mens drøyt 3 355 

boliger hatt RA. Dette er boliger/boligprosjekter som allerede har fått godkjenning fra PBE og 

kilden til dette boligpotensialet er Matrikkelen. PBE gjennomfører årlig en nøye gjennomgang av 

potensialet fra de ulike kildene, og i 2015 ble det gjennomført en revisjon av datagrunnlaget for 

boligprosjekter med IG. Alle bygg med IG-dato eldre enn 5 år, dvs. om lag 25 prosent, ble tatt ut 

av reserven. Dette bidro til en nedjustering av boligpotensialet fra boliger med IG i 2015-utgaven 

av boligregnskapet.  

Reguleringsreserven består av allerede vedtatte reguleringsplaner fratrukket boligprosjekter som 

enten har fått IG eller RA. Det resterende potensialet deles så inn i aktive reguleringsplaner og 

reguleringsplaner som kan kategoriseres som «ikke-aktive», og i 2016 ble boligpotensialet fra disse 

kildene beregnet til henholdsvis 12 358 og 998 boliger. En analyse av tidligere fullførte planer 

vedtatt siden 2000 viste at det er sjeldent at boliger blir bygd ut mer enn 10 år etter en plans 

vedtaksdato. PBE har derfor kategorisert planer eldre enn 10 år som «ikke-aktive» dersom det 

hverken har blitt tatt i bruk, igangsatt eller godkjent noen boliger der siden 2009.  

Neste kilde er planer til reguleringsbehandling. Her deler PBE inn i planer med et saksnummer 

tidligere enn 2014 og planer med saksnummer 2014 og 2015, hvor saksnummeret referer til 

tidspunktet planen ble opprettet. I 2016 ble potensialet fra disse kildene beregnet til 9 451 og 

6 861 boliger fra henholdsvis planer med saksnummer tidligere enn 2014 og planer med 

saksnummer fra 2014 og 2015. 

Flere større utbyggingsområder har egne områdeplaner. I boligregnskapet gjelder dette for 

Bjørvika, Ensjø, Filipstad, Furuset og Gjersrud/Stensrud, hvor det totale boligpotensialet er 

beregnet til 16 767 boliger. Etter hvert som deler av områdeplanene resulterer i reguleringsplaner, 

RA eller IG, flyttes boligpotensialet over til disse kildene. PBE legger videre til grunn at det er et 

boligpotensial på om lag 4000 boliger innenfor småhusplanen. Dette er et usikkert estimat, men 

er basert på en forventning om lik utbyggingshastighet som de siste årene.  

Til sist går PBE gjennom kommuneplanen og vurderer boligpotensialet fra 

transformasjonsområder og utviklingsområder i kommunen. Dette innebærer en gjennomgang av 

tomteområder og en vurdering av hvor mange boliger som potensielt kan bygges på disse 

områdene. I boligregnskapet 2016 ble det lagt til grunn et boligpotensial fra disse områdene på 

drøyt 50 000 boliger.  
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Vurdering 

Plan- og bygningsetaten besitter det beste kildegrunnlaget for å beregne boligpotensialet fra de 

ulike kildene. Boligpotensialet fra IG og RA er det knyttet størst sikkerhet ved. Dette er 

boligprosjekter som har kommet langt i prosessen og antall nye boenheter er spesifisert i 

tillatelsene. Alle reguleringsplaner har et tilknyttet boligpotensial. Dette er et usikkert estimat, og 

den faktiske utbyggingen vil avhenge av en rekke forhold. En gjennomgang av alle utbygde planer 

vedtatt etter 2000, viser at faktisk utbygging utgjorde 116 prosent av boligpotensialet. Motsatt vil 

enkelte reguleringsplaner ikke bygges ut. PBE har videre gjort grep der de deler 

reguleringsreserven inn i aktive og ikke-aktive planer, noe som virker fornuftig. 

Utbyggingsområder som ligger lenger fram i tid som planer til reguleringsbehandling, 

områdeplaner og andre boligområder i kommuneplanen, er det naturligvis knyttet større 

usikkerhet til. Her er utbyggingspotensialet i større grad basert på skjønnsmessige vurderinger.  

Etter en nøye gjennomgang av kilder og framgangsmåte for å anslå det totale boligpotensialet fra 

de ulike kildene, har vi ikke avdekket noen tydelige svakheter ved datakildene som legges til grunn.  

 Anslag på tidsforløp i de ulike fasene fram til 
boligprosjektene/boligplanene blir bygget ut 

Neste steg i analysen har vært å evaluere PBEs statistiske metoder for å anslå tidsforløpet i de 

ulike fasene fram til boligene står ferdig utbygd. For hver kilde lager PBE et tidsforløp. Dette 

tidsforløpet sier noe om når det er mest sannsynlig at boligene ferdigstilles, med bakgrunn i 

statistiske analyser av tidligere utbyggingsforløp basert på matrikkelen (Oslospeilet nr. 1-2015). 

Tabell 2 gir en oversikt over de ulike fasene og hvilke metoder som er benyttet for å beregne 

forventet tid fram til boligene blir tatt i bruk. 

Tabell 2 De ulike fasene i boligregnskapet og metode for å anslå tidsforløp 
Fase Metode 

Igangsettelsestillatelser (IG) Statistisk analyse av sammenhengen mellom dato for IG og «Boliger 
tatt i bruk» siden 2005 

Rammetillatelser (RA) Statistisk analyse av sammenhengen mellom dato for RA og «Boliger 
tatt i bruk» siden 2005 

Reguleringsreserven Statistisk sammenheng mellom vedtaksdato og dato for «Boliger 
tatt i bruk». 

- Ferdig utbygde planer siden 1999. 
- Planer med vedtaksdato 2007-2010 

Planer til reguleringsbehandling Statistisk sammenheng mellom saksnummer (oppstartdato for 
reguleringsbehandling) og dato for «Boliger tatt i bruk». 
- For planer vedtatt før 2007 

Overordnede planer Ikke gjennomført en statistisk analyse 

Småhusplanen Ikke gjennomført en statistisk analyse 

Annet potensiale i perioden  Ikke gjennomført en statistisk analyse 
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2.2.1 Igangsettelsestillatelse og rammetillatelse 

De viktigste kildene for å estimere forventet boligbygging i de første årene av prognoseperioden 

er informasjon om rammetillatelse og igangsettingstillatelse fra Matrikkelen. Ved hjelp av 

historikken i Matrikkelen, beregner PBE gjennomsnittlig tid fra prosjektet gis ramme- og 

igangsettingstillatelse til boligen(e) tas i bruk. De beregnede tidsforløpene brukes så til å predikere 

når prosjekter som i dag har igangsettings- eller rammetillatelse som siste status i Matrikkelen tas 

i bruk. I dette avsnittet går vi i dybden på hvordan disse tidsforløpene er beregnet. Fordi 

framgangsmåtene for å beregne tiden fra prosjektet gis rammetillatelse eller brukstillatelse til 

boligene tas i bruk er de samme, vil vi her ta utgangspunkt i førstnevnte tidsforløp. Momentene 

som framlegges vil imidlertid gjelde for begge tidsforløpene. 

En utfordring ved metoden som brukes ligger i graden av homogenitet som er pålagt alle boliger 

i hele kommunen. Det vil som regel være mulig å regulere og bygge en enebolig raskere enn et 

større leilighetsprosjekt. Samtidig vil tiden fra rammetillatelse blir gitt til boligene tas i bruk kunne 

variere mellom bydeler, både som følge av ulike fysiske forutsetninger knyttet til opparbeiding av 

arealer og fordi boligenes attraktivitet i boligmarkedet varierer mellom bydeler – noe som 

forsinker faktisk igangsetting av byggearbeider i prosjekter der finansiering betinger på et bestemt 

antall forhåndsolgte boliger. 

I beregningene tas det hverken hensyn til boligtype eller boligens beliggenhet. I Figur 4 vises 

gjennomsnittlig antall dager fra et prosjekt gis rammetillatelse til boligene tas i bruk for ulike 

bydeler, og fordelt på småhus og leiligheter. Vi har her begrenset datautvalget til perioden 2010-

2015. Småhus omfatter her eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Den første observasjonen vi 

kan gjøre oss er at tidsforløpene varierer mye mellom bydeler. Variasjonen blir imidlertid mindre 

hvis vi ser bort fra bydeler med færre enn ti registrerte byggesaker, markert med skraverte søyler. 

Figur 4: Gjennomsnittlig antall dager fra et prosjekt gis rammetillatelse til boligene tas i bruk. 2010-
2015. Bydeler med færre enn ti observasjoner markert med skraverte søyler. 

Småhus Leiligheter 

  
Kilde: Matrikkelen, PBE og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Det andre vi kan merke oss er forskjellen i gjennomsnittlig tidsforløp om vi betrakter småhus eller 

leiligheter. Mens det i gjennomsnitt gikk 779 dager fra et småhusprosjekt ble gitt rammetillatelse 

til boligene ble tatt i bruk, var samme tidsforløp for leilighetsprosjekter 200 dager lenger. Også 

innenfor gruppen av småhusprosjekter varierer tidsforløpene. 

Et sentralt spørsmål er hvor mye av heterogeniteten mellom boligtyper og på tvers av bydeler man 

bør kontrollere for i beregningene. Det generelle utgangspunktet bør være å forsøke å kontrollere 

for all reell heterogenitet mellom byggesakene, samtidig som man utnytter fellestrekk ved alle 

byggesakene for å oppnå en robust estimator som ikke er preget av støy og ekstremobservasjoner. 

Det innebærer at det må gjøres en avveining av hvor mye heterogenitet man skal tillate i 

beregningene.  

Dersom man skal ta hensyn til både boligtype og beliggenhet, vil man ende opp med ett 

ufullstendig sett av beregnede tidsforløp. For eksempel finnes det ingen oppførte tomannsboliger 

i bydel St. Hanshaugen. Dermed vil man mangle en prediktor hvis det ett år blir gitt rammetillatelse 

til oppføring av en tomannsbolig på St. Hanshaugen. Akkurat dette problemet unngås for alle 

bydeler utenom Sentrum ved å betrakte småhus som én gruppe, framfor å skille mellom rekkehus, 

ene- og tomannsboliger. Men selv med denne grupperingen inneholder datautvalget få 

observasjoner for enkelte kombinasjoner av bydel og boligtype, jf. de skraverte søylene i Figur 4. 

De beregnede tidsforløpene for disse kombinasjonene vil følgelig være lite robuste, og vil være 

preget av ekstremobservasjoner og støy. 

En annen utfordring med dagens metode for beregning av tidsforløp er at gjennomsnittet tar 

utgangspunkt i antall byggesaker, uten å vekte med antall boliger i hver byggesak. Antall 

byggesaker der boligene ble tatt i bruk i perioden 2010-2015 summerer seg til 3 064 byggesaker 

med totalt 13 901 boenheter.1 Småhusprosjekter står for 88 prosent av byggesakene, men kun 21 

prosent av totalt antall boenheter. Dermed gis småhusprosjektene en uproporsjonalt stor vekt i 

beregningen av gjennomsnittlig tidsforløp, sett i forhold til antall boenheter. 

Dette blir klarerer med et stilisert regneeksempel, jf. Tabell 3. Anta at det i 2009 ble gitt 

igangsettingstillatelse til tre prosjekter, hvorav to av prosjektene er eneboliger med én boenhet i 

hver og ett av prosjektene er et leilighetsbygg besående av ti boenheter. Eneboligprosjektene 

brukte begge ett år fram til boligene ble tatt i bruk, mens leilighetsprosjektet brukte to år. Av 

denne informasjonen kan vi konstruere to sett av fordelingsnøkler. Det første forteller oss at 67 

prosent av prosjektene ble tatt i bruk i 2010, og 33 prosent i 2011. Det andre forteller at 17 prosent 

av boligene ble tatt i bruk i 2010, og 83 prosent i 2011. Begge disse settene av nøkler er korrekte, 

men må brukes med omhu: 

 Første sett kan brukes til å predikere antall prosjekter som tas i bruk for et gitt år.  

                                                        
1 Vi ser da bort fra byggesaker som omfatter tilbygg, påbygg, underbygg og ombygning, samt byggesaker hvis 
primærformål er et annet enn bolig. Disse byggesakene utgjør totalt 16 pst. av alle byggesaker i perioden 2010-
2015. 
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 Andre sett kan brukes til å predikere antall boliger som tas i bruk for et gitt år. 

Metoden til PBE ser ut til å summere opp antall boliger i beholdningen av byggesaker, der 

igangsettingstillatelse eller rammetillatelse er siste oppdaterte status i Matrikkelen, for så å 

multiplisere denne beholdningen med prosjektvektede gjennomsnittlige tidsforløp mellom 

henholdsvis igangsettings- og rammetillatelse, og tidspunktet boligene ble tatt i bruk. De bruker 

med andre ord første nøkkelsett, men til feil formål. Dette kan gi utslag i skjeve framskrivinger. 

Tabell 3: Regneeksempel vekting 

Byggesak Antall enheter IG Tatt i bruk Tid 

Enebolig 1 2009 2010 1 år 

Enebolig 1 2009 2010 1 år 

Leilighet 10 2009 2011 2 år 

     

Nøkler 2010 2011   

Prosjektvekt 67 % 33 %   

Boligvekt 17 % 83 %   
 

2.2.2 Reguleringsreserven 

For å se på det historiske utbyggingsmønsteret for reguleringsreserven gjennomfører PBE analyser 

av tidsforløpet til tidligere reguleringsplaner. De gjennomfører to analyser der de beregner 

tidsforløpet til historiske reguleringsplaner fra vedtaksdato til boligene blir tatt i bruk. Den første 

analysen er en gjennomgang av alle utbygde reguleringsplaner som er vedtatt etter 1999 med et 

datagrunnlag på 15 850 boliger, mens den andre analysen er en gjennomgang av planer vedtatt i 

perioden 2007-2010 med til sammen 10 700 boliger. Figur 5 vises resultatet av de to analysene. 

Før man tolker figuren er det to momenter som man må være klar over:  

1. Det er flere reguleringsplaner som ikke blir utviklet. I «Planer ferdig utbygging» vises 

sammenhengen for de planene som har blitt utviklet. Dette trekker i retning av at man 

overvurderer boligpotensialet fra reguleringsplaner, samt at det undervurderer hvor lang 

tid det tar å utvikle en «gjennomsnittlig» reguleringsplan. 

2. Flere av planene som har blitt vedtatt i perioden 2007-2010 har ikke kommet i gang med 

utbyggingen enda, noe som betyr at det ikke summeres til 100 prosent. Ved analysens 

tidspunkt var 4850 av 10 700 boliger utbygd i disse planene. 

Analysen viser at utbyggingstakten fra reguleringsplaner var vesentlig raskere før 2007. For 

allerede ferdig utbygde planer ble hele 77 prosent av boligene fullført innen fire år. For 

reguleringsplaner vedtatt i perioden 2007-2010 var tilsvarende andel på bare 22 prosent. Noe av 

denne forskjellen kan forklares av at noen av de vedtatte planene trolig ikke blir gjennomført, men 

analysen viser uansett en betydelig raskere utbyggingstakt for reguleringsplaner før 2007. 
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Figur 5: Historisk sammenheng mellom vedtaksdato og tid til boligene blir utbygd. Antall år. 

 

2.2.3 Planer til reguleringsbehandling 

Tilsvarende som for vedtatte reguleringsplaner, har PBE gjennomført en analyse av tidsforløpet 

fra reguleringsplanene er til behandling fram til boligene i planene blir utbygd. Datagrunnlaget for 

denne analysen er 163 reguleringsplaner som ble opprettet som egne saker i perioden 1999-2006. 

Disse planene inneholdt drøyt 27 800 boliger og hvorav 20 500 boliger har blitt tatt i bruk. 

Ikke overraskende tar det noen år fra boligene tas inn til reguleringsbehandling fram til de blir tatt 

i bruk. En gjennomsnittlig reguleringsbehandling av et område tar i snitt 2-3 år2. Videre viser 

analysen at om lag 17 prosent av boligene er tatt i bruk innen fire år, mens man må helt til det 8. 

året før mer enn 50 prosent av boligene er tatt i bruk. 

                                                        
2 Basert på gjennomsnitt av de 131 reguleringsplanene som ble ferdig utbygd fra 1999 fram til 2015. 
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Figur 6: Historisk sammenheng mellom vedtaksdato og tid til boligene blir utbygd, og nøklene som 
er benyttet i boligreserven. Antall år. 

 

2.2.4 Overordnede planer, småhusplanen og annet potensiale i perioden 

PBE gjennomfører ikke en statistisk analyse for å se på det historiske utbyggingsmønsteret fra 

disse type kilder. Det gir mening i og med at de ulike planene har sin egen historie og 

utbyggingsplanene vil avhenge av en rekke forhold, som byutvikling, utbygging av infrastruktur 

osv. Det eneste unntaket er småhusplanen, der PBE følger med på det historiske 

utbyggingsmønsteret fra denne kilden. Siden 1997 har det i gjennomsnitt blitt bygget snaut 300 

boliger per år gjennom småhusplanen. 

2.2.5 Vurdering 

PBE benytter et massivt datagrunnlag med informasjon fra Matrikkelen, reguleringsplaner, 

kommuneplaner og områdeplaner. Overordnet er vi svært positive til metoden med å utnytte 

historiske tidsforløp mellom ulike stadier i reguleringsprosessen og tidspunktet boligene tas i bruk 

til å framskrive boligbyggingen. Vi har imidlertid pekt på utfordringer knyttet til beregningene av 

tidsforløp mellom ramme- og igangsettingstillatelse og når boligene tas i bruk: 

a. De beregnede tidsforløpene skiller ikke mellom bydeler eller boligtype, selv om 

observasjonene viser stor heterogenitet. Pålagt homogenitet på tvers av alle boligtyper og 

bydeler innebærer at de beregnede historiske tidsforløpene ikke nødvendigvis er godt 

egnet til framskriving av boligbyggingen på bydelsnivå hvilke typer boliger som bygges. 

Samtidig vil endringer i sammensetningen av boligtyper mellom år medføre at 

tidsforløpene heller ikke er optimale på aggregert nivå. Hensynet til heterogenitet må 

imidlertid veies mot hensynet til robusthet, og full heterogenitet i begge dimensjoner vil 

trolig ikke være hensiktsmessig som følge av begrensninger i antall observasjoner. 
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b. Metoden beregner gjennomsnittlige tidsforløp for prosjekter, og vekter ikke med antall 

boliger. Disse vektene kan brukes til å framskrive tidsforløpene til en beholdning av 

byggesaker, men er mindre egnet til å framskrive boligbyggingen. 

 

 Overgangen fra de statistiske sammenhengene til nøklene i 
boligregnskapet 

Neste steg i analysen har vært å evaluere PBEs metoder for å vurdere nøklene som blir lagt til 

grunn i boligregnskapet. Disse nøklene benyttes når beholdningen av boliger fra de ulike kildene, 

eksempelvis antall boliger med IG, RA eller i reguleringsreserven, fordeles utover de ulike årene. I 

dette kapittelet går vi gjennom metodene som PBE benytter i dag, og vi vurderer mulige 

forbedringer til nøklene. 

Tabell 4 gir en oversikt over de ulike fasene og hvilke metoder som er benyttet for å beregne 

forventet tid fram til boligene blir tatt i bruk. 

Tabell 4 De ulike fasene i boligregnskapet og metode for å lage nøkler 

Fase Metode 

Igangsettelsestillatelser (IG) Basert på statistisk analyse, og skjønnsmessig vurdering. 

Rammetillatelser (RA) Basert på statistisk analyse, og skjønnsmessig vurdering. 

Reguleringsreserven Basert på: 
- Statistisk analyse 
- Skjønnsmessig vurdering 
- Nedjustering for å treffe historisk gjennomsnitt 

Planer til reguleringsbehandling Basert på: 
- Statistisk analyse 
- Skjønnsmessig vurdering 
- Nedjustering for å treffe historisk gjennomsnitt 

Overordnede planer Basert på skjønn (diskusjon med ansvarlig saksbehandler) 

Småhusplanen Basert på skjønn – fordelt jevnt utover 

Annet potensiale i perioden  Basert på skjønn. 
- Justeres for å treffe historisk gjennomsnitt 

 

2.3.1 Igangsettelsestillatelse og rammetillatelse 

Analysen av tid fra IG og RA fram til boligene blir tatt i bruk legger grunnlaget for nøklene som 

inngår i boligregnskapet. Se avsnitt 2.2.1 for gjennomgang av metoden. Men det er ikke de 

beregnede historiske tidsforløpene som brukes direkte som fordelingsnøkler. Tidsforløpene viser 

andelen av boliger med IG eller RA som tas i bruk x antall år etter av status ble gitt. I 

boligregnskapet tar man utgangspunkt i en beholdning av byggesaker med status IG eller RA gitt 

på svært ulike tidspunkt. På bakgrunn av dette, og egne erfaringer, gjør PBE derfor skjønnsmessige 

justeringer av tidsforløpene når disse oversettes til fordelingsnøkler. 
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Det er en utfordring at det ikke tas eksplisitt hensyn til hvor lenge beholdningen av byggesaker 

med IG eller RA har hatt gjeldende status. Dette illustreres i Tabell 5, der vi viser en tenkt 

beholdning av boenheter med IG i to bydeler ved inngangen til 2016. Beholdningen av boliger med 

IG er lik 400 i begge bydelene, men det er stor forskjell i når boligene ble gitt IG. Dette bør også få 

konsekvenser for når man forventer at boligene tas i bruk. Betydningen av denne utfordringen vil 

avhenge av hvor stabil sammensetningen av byggesaker med IG og RA fra ulike tidspunkt er. 

Dersom den gjennomsnittlige tiden fra IG og RA er nokså stabil over tid, vil utfordringen være av 

underordnet betydning. 

Tabell 5: Eksempel på sammensetning av beholdning med IG 

Bydel 2015Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2014Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 

Gamle Oslo 0 0 0 0 100 100 100 100 

Grünerløkka 100 100 100 100 0 0 0 0 

 

2.3.2 Reguleringsreserven 

De to analysene av utbyggingsmønsteret fra vedtaksdato til boligene blir tatt i bruk basert fra 

tidligere reguleringsplaner, legger grunnlaget for nøklene som benyttes i boligregnskapet. I 

overgangen fra utbyggingsforløp fra historiske reguleringsplaner til nøklene som skal representere 

forventet utvikling for reguleringsreserven, er det viktig å huske på at reguleringsreserven er antall 

boliger i vedtatte reguleringsplaner fratrukket IG og RA. Dette betyr at de boligene som er 

forventet å komme tidligst, allerede er tatt hånd om gjennom nøklene for IG og RA. Dette bidrar 

dermed til å trekke ned nøklene de første årene. 

Figur 7: Overgang fra historisk sammenheng og nøkler i boligregnskapet. Antall år. 
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I tillegg til de historiske sammenhengene er nøklene basert på en skjønnsmessig vurdering, samt 

en nedjustering slik at utbyggingstakten framover skal treffe det historiske gjennomsnittet for 

boligbyggingen. 

I boligregnskapet skilles det også mellom aktive og ikke-aktive reguleringsplaner, der sistnevnte 

er gitt et utbyggingspotensial på 50 prosent av det totale potensialet.  

2.3.3 Planer til reguleringsbehandling 

Tilsvarende som for reguleringsreserven er nøklene som benyttes for å fordeles planene til 

reguleringsbehandling basert på den statistiske analysen av tiden det tar fra reguleringsplanen blir 

tatt inn til behandling fram til boligene blir tatt i bruk. I tillegg er nøklene basert på en 

skjønnsmessig vurdering, samt en nedjustering slik at utbyggingstakten framover skal treffe det 

historiske gjennomsnittet for boligbyggingen. 

I boligregnskapet skilles det også mellom reguleringsplaner til behandling med saksnummer før 

2014, og planer med saksnummer i 2014 eller 2015. Sistnevnte planer har et noe tregere 

tidsforløp, og de første boligene fra denne kilden er ikke ventet å bli tatt i bruk før om 4-5 år.  

Figur 8: Historisk sammenheng mellom vedtaksdato og tid til boligene blir utbygd, og nøklene som 
er benyttet i boligreserven. Antall år, hvor år 1=2016 i boligregnskapet 

 

2.3.4 Overordnede planer og småhusplanen 

Nøklene til de overordnede planene er basert på en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt plan. 

Vurderingen gjøres i samråd mellom ansvarlig for boligregnskapet og den ansvarlige 

saksbehandler av hver enkelt områdeplan. I Figur 9 vises nøklene som benyttes for 

områdeplanene i boligregnskapet 2016. 
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Av områdeplanene er det Ensjø som er forventet å utvikles først. Allerede i 2019 er det forventet 

utbygging i dette området. Neste på listen er Filipstad med forventet oppstart i 2021, før 

Gjersrud/Stensrud og Furuset har blitt satt til henholdsvis 2024 og 2025. Videre har siste delen av 

områdeplanen på Bjørvika, nærmere bestemt Grønlia, forventet oppstart etter 2030. Når det 

gjelder småhusplanen ligger det i boligregnskapet inne en forventet utbygging på 240 boliger per 

år fram til 2023, før det avtar til 200 boliger årlig. 

Dette er alle usikre antakelser, men de er likevel basert på PBEs beste skjønn og vi finner ingen 

grunn til å avvike fra denne metoden.  

Figur 9: Nøkler for områdeplaner i boligregnskapet 2016 

  
Kilde: Matrikkelen, PBE og Samfunnsøkonomisk analyse 

2.3.5 Annet potensiale i perioden 

Når det gjelder det som inngår av boligpotensialet fra transformasjonsområder og 

utviklingsområder gjennom kommuneplanen, er disse fordelt utover basert på at boligregnskapet 

skal treffe et årlig gjennomsnitt på 3 300 boliger. Dette potensialet kommer først inn i forventet 

boligbygging i 2023. De første årene utgjør denne reserven bare en liten andel av forventet 

boligutbygging, men dette øker kraftig utover i perioden og i 2040 utgjør denne kilden drøyt 70 

prosent av forventet boligbygging. 

Boligreserven fra «Annet potensiale» utgjøres av 39 områder med varierende grad av 

utviklingsmuligheter fra et par hundre boliger på de minste områdene til drøyt 6 000 boliger på 

de største områdene. Videre er områdene spredt rundt omkring geografisk i hele Oslo. Alle 

områdene behandles likt når de fordeles i boligregnskapet. PBE har trukket fram dette som en 

svakhet ved metoden deres.  

2.3.6 Vurdering 

Nøklene som PBE benytter for å beregne framtidig boligbygging i boligregnskapet er basert på det 

historiske tidsforløpet til de ulike fasene og deretter tillagt en skjønnsmessig vurdering. Vi er 

generelt positiv til framgangsmåten til PBE for å lage nøkler, men har noen forbedringsforslag 
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knyttet til byggesaker med IG og RA. I neste kapittel av rapporten, avsnitt 3.1, vil vi beskrive vårt 

forslag til hvordan PBE kan utnytte det datamaterialet de har tilgjengelig til å forbedre anslagene 

for boligbygging. 
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3. Forslag til nye metoder 

Gjennomgangen av dagens metoder for framskriving av boligbyggingen i forrige kapittel tegnet et 

overordnet positivt bilde av de metoder PBE benytter. Det ble imidlertid trukket fram områder 

der metodene kan forbedres. Disse områdene er alle knyttet til beregningen av de historiske 

tidsforløpene og fordelingsnøklene: 

1) Hvordan avveie heterogenitet i datagrunnlaget mot hensynet til robuste fordelingsnøkler? 

2) Skal gjennomsnittlig tidsforløp være vektet med antall byggesaker eller antall boenheter 

per byggesak? 

3) Skal det tas hensyn til når igangsettings- og rammetillatelse ble gitt i beholdningen av 

aktive byggesaker? 

I dette kapittelet kommer vi først med et forslag til beregningsmetode som besvarer disse 

spørsmålene. Deretter gir vi en presentasjon av datamaterialet som finnes i nyboligstatistikken 

ECON Nye boliger, og hvordan man ved å supplere dagens datakilder med dette materialet kan 

oppnå mer robuste prognoser for boligbyggingen på kort sikt. 

 Ny metode for IG og RA 

Vurderingen av beregningene av historiske tidsforløp mellom IG eller RA og tidspunktet boligene 

ble tatt i bruk, pekte på enkelte utfordringer ved dagens metoder. Basert på diskusjonene i kapittel 

2.2.1 og 2.3.1 foreslår vi derfor følgende: 

a. Beregningen av gjennomsnittlige tidsforløp bør vektes med antall boliger i hvert prosjekt, 

framfor dagens metode som gir alle byggesaker lik vekt.  

b. Det bør tas hensyn til hvor lenge byggesakene i beholdningen har hatt gjeldende status, 

framfor å behandle beholdningen av byggesaker som en homogen masse. 

c. Muligheten for å tillate mer heterogenitet mellom boligtyper og bydeler bør utforskes. Det 

vil imidlertid være en avveining mellom å kontrollere for reelle forskjeller mellom 

observasjoner, og å pålegge homogene fellestrekk for å sikre robuste estimatorer for alle 

observasjoner som ikke påvirkes av støy og ekstremobservasjoner. 

Vi har gjennomført en prøveberegning som tar hensyn til forslagene over. Beregningen må 

betraktes som et første forsøk på å utvikle PBEs modell for framskriving av boligbygging, men med 

behov for videreutvikling på enkelte områder. I beregningen av de gjennomsnittlige tidsforløpene 

har vi begrenset datautvalget til boliger som ble tatt i bruk i perioden 2010-2015. Videre har vi 

beregnet egne tidsforløp for småhus- og leilighetsprosjekter, men pålagt homogenitet på tvers av 

bydeler. Dette er én løsning på avveiningen mellom presisjon og robusthet. Vi har også ekskludert 
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byggesaker som ikke er nybygg og prosjekter hvis primærformål er et annet enn bolig. 3 

Gjennomsnittet er vektet med antall boliger i prosjektene. 

Tabell 6 sammenstiller PBEs beregnede tidsforløp fra igangsettingstillatelse ble gitt til boligene ble 

tatt i bruk, med tidsforløpene man får ved å benytte metoden skissert over. Tabellen illustrerer et 

viktig poeng: PBEs beregnede tidsforløp representerer først og fremst småhusprosjektene. Blant 

småhusprosjektene er antall boliger nær det samme som antall prosjekter. Dette skyldes at 

småhusprosjektene, og spesielt eneboliger, utgjør en stor andel av byggesakene, og at PBE ikke 

vekter byggesakene med antall boliger i prosjektene. Gjennomsnittlig tidsforløp for 

leilighetsprosjektene, som står for en langt større andel av boligmassen, er ganske forskjellig fra 

tidsforløpene i småhusprosjekter. 

Tabell 6: Sammenligning av metoder for å beregne tidsforløp fra IG til ferdigstillelse 
 PBE Samfunnsøkonomisk 

analyse 

 Alle boliger Småhus Leiligheter 

0-1 år 33 % 31 % 10 % 

1-2 år 52 % 56 % 73 % 

2-3 år 8 % 7 % 13 % 

3-4 år 3 % 3 % 3 % 

4-5 år 1 % 1 % 1 % 

5-6 år 1 % 1 % 0 % 

 

I overgangen fra de beregnede tidsforløpene til fordelingsnøkler tar vi hensyn til hvor lenge 

byggesakene har hatt gjeldende status – altså antall dager fra prosjektet ble innvilget ramme- eller 

igangsettingstillatelse. Dette gjøres ved å beregne betingede fordelingsmatriser, jf. Tabell 7. Første 

rad i tabellen er de estimerte sannsynlighetene for at boligene tas i bruk innen x antall år. Men 

ettersom boligene ikke tas i bruk når årene går, reduseres antall mulige år for ferdigstillelse. Gitt 

at et prosjekt fikk rammetillatelse i år 0 og fortsatt har dette som siste status i periode 1, da vet vi 

at boligene i prosjektet ikke ble tatt i bruk i år t. Sannsynligheten for at prosjektet tas i bruk i 

periode 0 er dermed lik null. Sannsynligheten for å bli tatt i bruk i de resterende mulige årene er 

derimot høyere, for å sikre at sannsynlighetene summerer seg til én.4 Fordelingsmatrisen benyttes 

                                                        
3 Ekskludering av disse er en forenkling, men den samme beregningen kan også gjøres med disse inkludert. Det 
må da tas stilling til om det skal beregnes egne tidsforløp for disse observasjonene, eller om de skal inngå som 
den ene eller andre boligtypen. Disse byggesakene utgjør totalt 16 pst. av alle byggesaker i perioden 2010-2015. 
4 Bruken av en slik fordelingsmatrise innfører en viktig dynamikk til beholdningen av byggesaker, men innebærer 
samtidig noen mulige bivirkninger. Dersom det er åtte år siden et prosjekt ble gitt rammetillatelse, forteller 
fordelingsmatrisen oss at boligene i prosjektet vil tas i bruk med sannsynlighet lik 1 i inneværende år. Er det 
derimot ni år siden prosjektet fikk rammetillatelse er sannsynligheten for at boligene noen gang tas i bruk lik null. 
Dette skyldes at det ikke finnes observasjoner i datautvalget der det tok mer enn åtte år fra rammetillatelsen ble 
innvilget til boligene ble tatt i bruk. 
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så til å framskrive antall boliger tatt i bruk x antall år fram i tid for hvert enkelt prosjekt. På denne 

måten får vi tatt hensyn til prosjektets boligtype og når det ble gitt ramme- eller 

igangsettingstillatelse. 

Tabell 7: Fordelingsmatrise. År fra RA til boligene tas i bruk 
År til TIB 

 
År fra RA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 7,9 % 47,0 % 26,9 % 10,8 % 5,1 % 1,3 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 

1 51,0 % 29,2 % 11,7 % 5,5 % 1,4 % 0,5 % 0,3 % 0,3 %  

2 59,7 % 24,0 % 11,3 % 2,9 % 1,0 % 0,6 % 0,6 %   

3 59,4 % 27,9 % 7,2 % 2,5 % 1,5 % 1,5 %    

4 68,8 % 17,7 % 6,0 % 3,7 % 3,7 %     

5 56,7 % 19,4 % 11,9 % 11,9 %      

6 44,8 % 27,6 % 27,6 %       

7 50,0 % 50,0 %        

8 100,0 %         

  

Figur 10 under viser framskrivinger av boligbyggingen ved å benytte denne modellen, aggregert 

for hele Oslo. Vi har tatt utgangspunkt i data fra Matrikkelen som var tilgjengelig 1. januar 2013. 

Statusoppdateringer etter dette tidspunktet er slettet, slik at status på prognosetidspunktet 

tilsvarer status 1. januar 2013. Framskrivningene er illustrert sammen med faktisk antall boliger 

tatt i bruk og framskrivninger ved hjelp av PBEs fordelingsnøkler fra 2015. Faktisk antall boliger 

tatt i bruk inkluderer kun de boligene som eksisterte i Matrikkelen med RA eller IG per 1. januar 

2013. Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygning, samt boliger hvis primærformål er et annet enn 

bolig er ekskludert fra både prognoser og faktiske tall. 

Å sammenligne framskrivinger fra en ren statistisk modell med framskrivinger basert på 

fordelingsnøkler som er bearbeidet og tilpasset PBEs erfaringer, må sies å være et noe urettferdig 

utgangspunkt. Likevel ser den statistiske modellen ut til å treffe minst like godt som PBEs modell, 

når vi vurderer alle årene under ett. Den rene statistiske modellen gir de nærmeste 

framskrivningene av 2014 og 2015, men er noe «framtung» og gir et for høyt anslag for 2013.5 

                                                        
Denne metoden legger til grunn en i utgangspunktet meget rimelig antakelse: Gitt at det tar et bestemt antall 
får fra rammetillatelse til ferdigstillelse, vil sannsynligheten for at boligene snart kan tas i bruk øke med antall år 
siden rammetillatelsen ble innvilget. Antakelsen er imidlertid ikke god for alle byggesaker. En mulig 
videreutvikling av metoden vil være å anta at det eksisterer to typer byggesaker – «normale» og «unormale». 
For de normale byggesakene vil fordelingsmatrisen over være representativ, mens de unormale vil ha et annet 
tidsforløp. For de unormale kan det være mer korrekt å anta at alle år siden rammetillatelse ble innvilget har 
forløpt uten framgang. Dermed kan man legge til grunn de ubetingede fordelingsnøklene for disse prosjektene, 
altså anta at det alltid er null år siden rammetillatelsen ble innvilget. For en andel 𝛼 legger man da til grunn 
fordelingsmatrisen i Tabell 7, men for en andel (1 − 𝛼) legger man til grunn nøklene fra Tabell 6. 
5 Dette må ses i sammenheng med egenskapene ved modellen som innebærer at en stor andel av prosjektene 
som fikk rammetillatelse og igangsettingstillatelse for flere år siden antas å tas i bruk allerede innen ett år. 
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Figur 10: Faktisk antall boliger tatt i bruk i Oslo og prognoser fra PBE og Samfunnsøkonomisk analyse 
(SØA) per 1. jan. 2013 

 

Note: Figuren viser faktisk antall boliger tatt i bruk i 2013, 2014 og 2015, av de boligene som fantes i beholdningen 
av byggesaker med RA eller IG den 1. jan. 2013. Prognosene for 2013, 2014 og 2015 er prognoser basert på 
tilgjengelig data 1. jan. 2013. Både faktisk antall boliger tatt i bruk og prognoser ekskluderer tilbygg, påbygg, 
ombygning og underbygning, samt boliger i byggesaker hvis primærformål er et annet enn bolig. 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse og Matrikkelen 

En sammenligning av aggregatene er ikke nødvendigvis en god evaluering av framskrivingene, når 

målet med framskrivingene er å predikere boligbyggingen på delbydelsnivå. Derfor har vi også 

vurdert hvor godt de to modellene treffer for hver delbydel, jf. Tabell 8 i vedlegg A1. Som et mål 

på hvor gode modellene er, har vi målt modellens feil ved kvadratroten til summen av de kvadrerte 

avvikene på delbydelsnivå, altså √∑ ∑ (𝑥𝑖𝑡 − 𝑥𝑖�̂�)
2

𝑡𝑖  – noe som er en vanlig metode. På denne 

måten unngår vi at positive og negative prognosefeil utjevnes. Den samlede prognosefeilen er da 

størst med PBEs metode på 601 boliger, mot 553 boliger med den rene statistiske modellen. 

Poenget med denne øvelsen har ikke vært å demonstrere at en ren statistisk modell er bedre enn 

en modell som utnytter erfaringer og velbegrunnede skjønnsmessige vurderinger. Hensikten er å 

tilrettelegge for at det statistiske grunnlaget, som de skjønnsmessige vurderingene skal fattes på 

bakgrunn av, er så presist og tett opp til virkelighet som mulig. 

 

 ECON Nye boliger som supplement til dagens datakilder 

ECON Nye boliger er en statistikk som følger utviklingen i nye boligprosjekter over hele landet. Alle 

boligprosjekter bestående av minst 15 boenheter, inkludert alle salgs- og byggetrinn, registreres i 

databasen i det de blir markedsført. Prosjektene følges så opp annenhver måned med oppdatering 

av antall solgte enheter og byggestatus, inntil de er sluttsolgt og trer ut av den oppdaterte delen 

av databasen. Statistikken strekker seg tilbake til 2001 for Oslo og Østlandet.  
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Figur 11: Utvikling i antall boliger i utbudet av boligprosjekter, fordelt på bydeler 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

I Figur 11 har vi illustrert utviklingen i antall boliger etter hvilket år prosjektene kom inn i 

statistikken (ved markedsføring av prosjektet) fordelt på ulike bydeler. Vi gjenkjenner de siste års 

konjunkturer i boligmarkedet, og særlig det lave utbudet under finanskrisen. Samtidig viser figuren 

utviklingen i hvor boligene i Oslo bygges. I bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka har det blitt lagt 

ut mange boliger for salg gjennom hele perioden, med unntak av under finanskrisen. Mens 

utbudet har blitt redusert i bydel Sagene har den tiltatt i bydel Bjerke. Vi ser også at mens utbudet 

i perioden 2004-2006 var fordelt på mange bydeler, utgjorde boligene i bydelene Gamle Oslo, 

Grünerløkka og Bjerke to tredeler av utbudet i 2015. 

Dagens metode for framskriving av boligbyggingen i Oslo kommune tar blant annet utgangspunkt 

i beholdningen av prosjekter med igangsettelsestillatelse (IG) gitt fra kommunen. Det er knyttet 

to potensielle utfordringer til denne metoden: 

1) Variasjon i når i prosjektfasen utbygger velger å søke om IG 

2) Variasjon i salgshastighet 

Så lenge eventuell innvilgelse av søknad om IG ikke innebærer krav om faktisk igangsettelse innen 

en gitt tidsfrist, vil det kunne være stor variasjon i når i prosjektfasen søknaden leveres. Enkelte 

utbyggere søker om IG allerede før prosjektet markedsføres, mens andre venter med å søke til en 

viss andel av det totale antall boliger i prosjektet er solgt. Videre vil stor variasjon i 

salgshastigheten medføre at tiden fra innvilget IG til faktisk igangsettelse varierer mellom 

prosjekter, grunnet kreditorenes krav om forhåndssalg av en bestemt andel av boligmassen i 

prosjektet. Begge disse momentene bidrar til variasjon i tiden det tar fra IG er gitt til bygningen er 

ferdigstilt. Hvis denne variasjonen er stor vil gjennomsnittstiden være et lite robust estimat å 

bruke i beregningen av framtidig boligbygging.   
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Én strategi vil derfor være å utnytte informasjon om når byggearbeidet på boligprosjekter faktisk 

igangsettes, da det som følge av utfordringene nevnt over vil være mindre variasjon i tiden fra 

faktisk igangsetting til ferdigstillelse enn fra IG til ferdigstillelse. I ECON Nye boliger registreres 

tidspunkt for faktisk igangsetting og ferdigstillelse6, ved mindre prosjektet er utsolgt før disse 

statusene oppnås.  

En gjennomgang av prosjektene i ECON Nye boliger der vi har registrert både igangsetting og 

ferdigstillelse viser at det i gjennomsnitt tok 527 dager fra faktisk igangsetting til ferdigstillelse, 

med et standardavvik på 190 dager. 7  Fordi ECON Nye boliger i Oslo i stor grad består av 

leilighetsprosjekter, er det naturlig å sammenligne med leilighetsprosjekter i Matrikkelen. Når vi 

ekskluderer byggesaker som ikke omhandler nybygg og kun betrakter prosjekter tatt i bruk i 

perioden 2010-2015, er gjennomsnittlig tid fra igangsettingstillatelse ble gitt til boligene ble tatt i 

bruk 615 dager, med et standardavvik på 230 dager. At det tar lenger tid fra igangsettingstillatelse 

enn faktisk igangsetting til boligene tas i bruk er betryggende, men opplagt: Prosjekter kan ikke 

sette i gang uten å først ha fått innvilget tillatelse. Mer interessant er det å sammenligne 

standardavvikene, som viser at variasjonen mellom faktisk igangsetting og ferdigstillelse er mindre 

enn variasjonen mellom tidspunkt for innvilget igangsettingstillatelse og når boligen blir registrert 

tatt i bruk. 

En utfordring med statistikken i ECON Nye boliger er at prosjekter som blir utsolgt før boligene tas 

i bruk, eller byggingen i det hele tatt igangsettes, mangler tidspunkt for ferdigstillelse og/eller 

igangsetting. Det er sannsynlig at boligprosjektene som blir utsolgt raskt kommer raskere i gang 

med byggearbeidene, noe som forkorter tidsforløpet. Dette vil både påvirke gjennomsnittlig 

tidsforløp og beregnet standardavvik. 

Et bedre alternativ kan derfor være å utnytte informasjonen om når utbyggerne forventer at 

boligene vil være innflytningsklare for hvert enkelt prosjekt. Vi registrerer forventet ferdigstillelse 

i det prosjektet markedsføres, og oppdaterer status hver annen måned. Dermed kan vi hele tiden 

korrigere for eventuelle feil i utbyggernes forventninger, for eksempel som følge av at ønsket 

forhåndssalg ikke oppnås. Figur 12 viser aggregert antall antatt ferdigstilte boliger i prosjektene i 

ECON Nye boliger per mars 2016, fordelt på bydeler, for årene 2016, 2017 og 2018. Av 

boligprosjekter registrert i statistikken, forventes rett i overkant av 2.042 boliger å være 

innflytningsklare i 2016, 1.823 i 2017 og 1.049 i 2018. 

                                                        
6 «Ferdigstillelse» betyr tidspunkt for når boligen ble tatt i bruk, uavhengig av ferdigstillelsesattest. 
7 Det tok i gjennomsnitt 8,78 tomånedersperioder fra igangsetting til ferdigstillelse. Det er multiplisert med 60 
dager for å kunne sammenligne med Matrikkelen. 
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Figur 12: Forventet ferdigstillelse i prosjektene (per mars 2016), fordelt på bydeler 

 

Utbyggernes antatte tidspunkt for innflytning vil ofte revideres, særlig for prosjekter der antatt 

ferdigstillelse ligger langt fram i tid og byggearbeidet ikke er påbegynt. Likevel må utbyggers beste 

anslag på et gitt tidspunkt være å anse som et svært godt estimat på faktisk ferdigstillelse. Derfor 

foreslår vi at PBE inkluderer antatt ferdigstillelse fra ECON Nye boliger som et supplement til 

dagens datagrunnlag fra Matrikkelen.  

Videre gir ECON Nye boliger informasjon om irregulariteter i prosjektene, som når salgsprosessen 

stanses midlertidig – for eksempel som følge av dårlig salg og omprosjektering, og kansellering av 

prosjekter. Informasjon om midlertidig stans kan brukes til skjønnsmessige overstyringer som 

følge av at prosjektene vil hale ut i tid, mens informasjon om kansellering kan brukes til å luke ut 

byggesaker som ikke vil bli realisert. 

Alle boligprosjektene i ECON Nye boliger er koordinatfestet, noe som vil gjøre det mulig å knytte 

prosjektene til de i Matrikkelen. Metoden med å supplere dagens metoder med informasjon fra 

ECON Nye boliger vil dermed bestå av følgende steg: 

1) Knytte prosjekter i ECON Nye boliger til Matrikkelen, og benytte antatt ferdigstillelse som 

prediksjon av når prosjektet tas i bruk. 

2) Luke ut eventuelle kansellerte prosjekter  

3) Bruke historiske tidsforløp fra IG og RA til tidspunktet boligene tas i bruk for resterende 

prosjekter. 

4) Eventuelle skjønnsmessige overstyringer basert på eventuell informasjon om forsinkelser 

i byggesaker. 
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A1: Sammenligning av prognoser på delbydelsnivå 

Tabell 8: Faktisk år tatt i bruk blant byggesakene med IG eller RA per 1. januar 2013. Prognoser fra 
PBE og SØA for 2013, 2014 og 2015, basert på beholdningen av byggesaker med IG eller RA per 1. 
januar 2013. Ekskluderer påbygg, utbygging, ombygging og underbygg, samt prosjekter hvis 
primærformål er annet enn bolig. 

 Faktisk PBE SØA 

Delbydel 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Alna 25 113 3 59 50 26 87 37 17 

Ellingsrud 5 49 2 13 24 11 17 19 11 

Furuset 2 4 1 5 3 2 4 4 1 

Hellerudtoppen 9 3 0 9 6 3 13 4 2 

Lindeberg 9 0 0 5 2 1 7 1 1 

Teisen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trosterud 0 57 0 29 14 9 46 8 2 

Tveita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bjerke 145 6 35 104 97 49 119 65 57 

Linderud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Økern 105 1 35 82 85 42 85 57 55 

Årvoll 40 5 0 22 12 7 35 8 2 

Frogner 203 74 0 141 73 43 141 116 22 

Bygdøy 6 5 0 8 6 3 9 8 2 

Frogner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Frognerparken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Homansbyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Majorstuen nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Majorstuen syd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skillebekk 197 69 0 133 67 40 132 107 19 

Uranienborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gamle Oslo 213 590 464 524 401 213 461 571 162 

Enerhaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grønland 0 0 33 11 17 8 17 13 7 

Helsfyr 83 48 38 88 44 26 81 76 14 

Kampen 4 1 24 7 12 6 4 8 9 

Lodalen 118 516 369 400 318 167 340 463 128 

Nedre Tøyen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vålerenga 8 25 0 17 10 6 19 12 4 

Grorud 8 9 0 8 11 5 16 7 3 

Ammerud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grorud 7 9 0 7 10 5 14 6 3 

Nordtvet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Romsås 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rødtvet 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

Grünerløkka 673 520 40 617 392 218 761 431 124 
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Dælenenga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grünerløkka vest 14 0 24 19 10 6 31 5 1 

Grünerløkka øst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hasle-Løren 523 347 10 400 252 141 508 265 79 

Rodeløkka 136 173 6 198 130 72 222 160 45 

Sinsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sofienberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nordmarka 0 2 0 1 1 1 1 1 0 

Marka 0 2 0 1 1 1 1 1 0 

Nordre Aker 35 31 6 39 31 16 44 34 12 

Disen 0 12 3 7 5 3 3 10 2 

Grefsen 4 6 0 4 5 2 4 5 3 

Kjelsås 3 0 2 2 2 1 2 3 1 

Korsvoll 3 5 0 5 2 1 5 3 1 

Myrer 10 2 0 6 6 3 6 7 3 

Nordberg 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

Tåsen 8 3 0 6 4 2 8 3 1 

Ullevål hageby 6 3 1 10 6 3 15 3 2 

Nordstrand 123 100 24 117 97 51 124 114 37 

Bekkelaget 53 28 2 36 26 14 35 33 10 

Lambertseter 1 2 0 2 1 1 1 2 0 

Ljan 4 4 0 7 8 4 13 6 2 

Munkerud 12 28 2 21 17 9 22 19 7 

Nordstrand 23 31 19 28 28 14 25 35 12 

Simensbråten 30 7 1 24 17 9 28 19 6 

Sagene 382 630 236 573 382 210 657 404 151 

Bjølsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Iladalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sagene 0 0 32 7 16 7 3 12 11 

Sandaker 217 531 204 434 300 163 489 319 119 

Torshov 165 99 0 132 66 40 165 73 22 

Sentrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sentrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

St. Hanshaugen 9 37 28 27 27 13 21 37 12 

Bislett 9 0 0 5 2 1 1 7 1 

Fagerborg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hammersborg 0 36 28 22 23 11 18 30 10 

Ila 0 1 0 1 2 1 2 1 0 

Lindern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stovner 79 7 6 45 28 16 65 20 10 

Fossum 67 0 0 34 17 10 50 10 6 

Haugenstua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Høybråten 11 7 0 10 8 4 13 6 3 

Stovner 0 0 6 1 3 1 1 3 2 

Vestli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Søndre Nordstrand 212 288 55 208 206 103 227 185 104 
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Bjørndal 89 174 26 85 130 60 100 85 72 

Bjørnerud 0 78 0 39 20 12 8 57 10 

Holmlia Nord 4 0 0 2 1 1 1 2 0 

Holmlia Syd 1 2 0 1 1 1 2 1 0 

Mortensrud 113 31 27 76 50 28 106 37 21 

Prinsdal 5 3 2 6 4 2 9 3 1 

Ullern 40 79 4 68 93 44 108 70 35 

Lilleaker 19 51 0 41 70 32 68 52 27 

Montebello-Hoff 8 13 2 10 11 6 18 7 3 

Skøyen 5 5 0 7 5 3 10 4 1 

Ullern 1 3 0 1 2 1 1 2 1 

Ullernåsen 7 7 2 8 6 3 11 5 2 

Vestre Aker 160 113 29 143 113 60 187 105 39 

Grimelund 17 21 15 22 17 9 20 22 9 

Holmen 23 10 6 16 13 7 17 15 5 

Holmenkollen 36 33 5 37 29 15 51 25 9 

Hovseter 12 7 0 10 5 3 15 3 1 

Røa 9 5 1 7 8 4 12 5 2 

Slemdal 33 18 1 24 16 9 30 16 6 

Vinderen 30 19 1 26 24 12 42 19 7 

Østensjø 249 30 17 148 98 54 173 120 31 

Abildsø 1 1 1 2 1 1 2 2 0 

Bøler 6 5 0 4 4 2 7 3 1 

Godlia 117 4 0 69 48 26 114 32 11 

Manglerud 6 9 2 8 6 3 8 7 1 

Oppsal 8 0 2 5 3 2 5 4 1 

Skullerud 111 11 12 62 37 21 38 73 16 

Totalsum 2556 2629 947 2821 2100 1122 3191 2318 814 
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