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Har utviklingen i Stavanger spredt seg til andre markeder? 
 
I mars 2015 tok vi for oss boligmarkedet i Stavanger-området. Vi hadde da en tese om at et makroskift der kan 
være en ledende indikator for Norge forøvrig. Siden den gang har volumene i regionen falt drastisk, samtidig 
som tilbudssiden stadig har satt nye rekorder. I månedens Fakta om boligmarkedet ser vi på om fallet i 
oljehovedstaden har spredt seg til andre markeder. 
 
Figur 1: Omsetningsvolumer i Stavanger-området 

Omsetningsvolumene i Stavanger-området begynte 
å falle i april 2015. Siden den gang har de månedlige 
volumene ligget mellom 11 (desember 2015) og 41 
prosent (januar 2016) lavere enn året før. Trenden i 
det prosentvise fallet har vært negativ gjennom 
perioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Antall usolgte boliger i Stavanger-området 

Samtidig som at volumene har kommet ned, har 
også tilbudssiden bygget seg opp. Ved utgangen av 
januar talte vi i overkant av 1400 usolgte boliger i 
Stavanger-området. Det er dermed rundt 7 ganger 
så mange boliger til salgs som antallet som selges i 
løpet av en måned. I Fakta om boligmarkedet for 
februar 2015 konkluderte vi med at et marked i 
balanse har 1.8 til 2.2 boliger til salgs per solgte 
enhet, da dette samsvarer med et prisnivå rundt 
prisantydning. Det er altså et kraftig overheng av 
boliger til salgs i området, noe som normalt påvirker 
prisene. 
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Figur 3: Omsetningsvolumer i Norge 
La oss ha dette i bakhodet når vi går til tallene for 
Norge. Ser man på månedlig omsetningsvolum i 
hele landet har dette holdt seg noenlunde stabilt 
relativt til for et år siden. Vi legger imidlertid merke 
til et generelt skift i juli 2015, da vi gikk fra vekst til 
nedgang i omsetningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Antall usolgte boliger i Norge 
Antall usolgte boliger i Norge er lavt i et historisk 
perspektiv, selv om man nå ligger noe høyere enn i 
2013 og 2015. Til-salg-solgte brøken i Norge var rundt 
2,1 ved utgangen av januar 2016, og ligger dermed i 
intervallet for markedsbalanse. Sett i lys av tallene 
for Stavanger er det imidlertid grunn til å tro at de 
regionale forskjellene er store. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Prisutvikling i Stavanger og i Norge 
Eiendom Norge-indeksene for Stavanger kontra 
Norge viser at prisutviklingen reflekterer 
markedsbalansen. Vi ser at Norge har utviklet seg 
betydelig sterkere enn Oljehovedstaden, og at fallet 
i Stavanger ikke gjenspeiles i landet som helhet. 
Forklaringen på dette er trolig at oljenæringen ikke 
står like sterkt i alle deler av landet, og at de fryktede 
linjene-i-vann ikke har nådd resten av landet. Vi ser 
ingen smitteeffekt (så langt). 
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Figur 6: Indeksutvikling i «Olje-Norge» 
For å undersøke om utviklingen i Stavanger-
området har smittet over på andre oljetunge 
regioner i nærheten har vi delt Norge inn i to deler.  
Den første kaller vi «Olje-Norge», definert som Aust-
Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal. Figur 6 viser at 
boligprisprisutviklingen i disse fylkene har vært 
svakere enn for Norge som helhet. Den grønne 
linjen i figuren er Norge. Alle regioner som inngår i 
«Olje-Norge» ligger under denne. 
 
 
 
 

 
Figur 7: Indeksutvikling i «Resten av Norge» 

Den andre gruppen kaller vi «Resten av Norge». 
Denne utgjør de resterende fylkende, som antas å 
være mindre olje-avhengige. Boligprisene i «Resten 
av Norge» har generelt utviklet seg sterkere enn for 
«Olje-Norge». Vi ser imidlertid at utviklingen i 
«Resten av Norge» avviker både positivt og negativt 
fra den grønne kurven som igjen viser Norge. 
Boligmarkedet med den sterkeste utviklingen finner 
vi i Oslo, mens utviklingen har vært svakest i 
Finnmark.  
 
 
 
 

 
 
Konklusjon 
Det ser ut til at utviklingen i Stavanger-området har spredt seg til andre nære olje-eksponerte fylker, mens 
prisnivåene i de øvrige fylkene generelt holder seg godt. Utviklingen kan dermed sies å ha vært to-delt. 
Generelle politiske virkemidler fungerer dermed dårlig om man forsøker å dempe fallet i «Olje-Norge» samtidig 
som man ønsker å bremse veksten i andre fylker. 


