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Kort om rapporten 
Denne rapporten er skrevet av NyAnalyse AS på vegne av Eie Eiendom. Rapporten tar 
sikte på å klarlegge, synliggjøre og tallfeste effekter på det private boligmarkedet på 
kort og lang sikt som følge av økt innvandring. IMDIs anbefalinger for bosetting av 
flyktninger i landets kommuner og SSBs statistikk ligger til grunn for 
innvandringstallene.  

NyAnalyse AS er et uavhengig rådgivnings- og utredningsselskap med spisskompetanse 
innen samfunnsøkonomisk analyse og næringspolitikk. Funn og konklusjoner i denne 
utredningen representerer NyAnalyse sine egne faglige vurderinger.  

 

Følgende personer har vært bidragsytere til rapporten: 

Terje Strøm (sjeføkonom), prosjektansvarlig 

Mari O. Mamre (samfunnsøkonom), prosjektleder 

Linn Bredesen (samfunnsøkonom), prosjektanalytiker
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Kilde: SSB 

SSBs statistikk over innvandring har røtter tilbake til 1865 og deres daværende tall over 

«utenlandsfødte». Innvandringen til Norge har vært svært variert siden den tid, både i 

omfang og hvem som kommer. På den tiden var 1,2 prosent av befolkningen født i utlandet, 

hovedsakelig i Sverige. Etter andre verdenskrig kom det mange flyktninger fra Øst-Europa og 

Sovjetstatene. Senere kom også arbeidsinnvandrere fra andre deler av verden, men etter at 

Stortinget innførte innvandringsstopp i 1975 ble arbeids-innvandringen begrenset. 

Asylsøkere fikk bli i henhold til internasjonale konvensjoner. Asylsøkere kom hovedsakelig 

fra Asia, Afrika, Sør-Amerika og Øst-Europa.  De politiske beslutningene og verdens 

uroligheter gjenspeiles i innvandringen og asylsøkerne i Norge.  Etter EU-utvidelsen i 2004 

har vi fått en markant økning i arbeidsinnvandringen fra spesielt øst-europeiske land. 

Grupper med bakgrunn fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Marokko har bodd lenge i Norge. 

Innvandrere fra de nye EU- landene har bodd her kortest, de aller fleste under fem år.  

Tilstrømmingen av asylsøkere til Norge, i hovedsak fra Syria, tok seg opp gjennom høsten 

2015. IMDI rapporterte at drøye 31 000 asylsøkere kom til Norge i løpet av 2015. Dette er en 

klar rekord. Likevel vil strømmen av asylsøkere holde seg langt høyere enn normalt i flere år. 

Dette skjer på et tidspunkt med redusert aktivitet i norsk økonomi og økt arbeidsledighet. 

Den ledige kapasiteten gjør at asyltilstrømmingen kan håndteres uten at det skapes særlig 

press i økonomien. Boligmarkedet har derimot holdt seg sterkt i 2015, med spesiell høy 

prisvekst i de store byene. Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDIs) anslag for 2016 er 

at det vil komme 18 000 nye syriske flyktninger. Dette vil endre 

befolkningssammensetningen blant innvandrere i Norge drastisk. Per 1. januar 2015 var det 

rundt 670 000 innvandrere i Norge. Figur 1 viser sammensetningen i innvandrerbefolkningen 

i Norge, mens figur 2 viser årsaken til innvandringen. 

Kilde: SSB 
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Som man ser av figuren under er det fortsatt Polen og Sverige som står for den største 
innvandringen fra 3.kvartal 2014 til samme periode i 2015. Innvandringen herfra ligger 
imidlertid på et noe lavere nivå enn tidligere. Innvandringen fra Syria ligger lavt i SSB-tallene 
her grunnet foreløpig lav bosetting av disse flyktningene.    

SSB skriver følgende:  

"Asylsøkjarar som enno ikkje har fått opphaldsløyve i Noreg vert ikkje registrert som busette i 

folkeregisteret og er ikkje registrerte som innvandra. Vi må vente på at Utlendingsdirektoratet (UDI) 

har fått handsama søknadene frå haustens store straum av asylsøkjarar før dei vert synlege i 

befolkningsstatistikken."

 

Boligprisene i Norge har steget over 5-ganger nominelt siden 1986. Nettoinnflyttingen har 
variert mye fra år til år, men det skjedde en stor forandring etter at EU ble utvidet med nye 
medlemsland fra Øst-Europa.  

Det eksisterer restriksjoner på hvem som får komme til Norge. Disse er knyttet til 
innvandringsårsak og hvilket land man emmigrerer fra.Innenfor EØS-området er det derimot 
fri flyt av arbeidskraft som er hovedregelen. I perioder med god vekst i norsk økonomi og 
høy arbeidsledighet i mange EU-land, er det naturlig at mange søker seg til Norge. 
Nettoinnflyttingen steg mye mellom 2004-2008 nettopp pga av sterk etterspørsel etter 
arbeidskraft i bygg og anlegg, industri og oljebransjen.  

Fra 2013 har nettoinnflytningen bremset ganske mye som følge av dårligere arbeidsmarked i 
Norge og noe bedre tider i andre EU-land.  

http://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=246057&sprak=no
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Økende knapphet på boliger i attraktive områder er en viktig prisdriver i boligmarkedet. Så 

lenge befolkningen vokser raskere enn det produsentene klarer- og ønsker å levere av nye 

boliger, øker konkurransen mellom forbrukerne. Dette presser opp prisene i en rekke 

områder. Hvor mye en generell inntektsøkning eller økt befolkningsvekst slår ut i 

boligprisene, avhenger også av hvor responsivt tilbudssiden er. Når etterspørselen etter 

boliger øker enten grunnet en økning i inntekt eller flere folk som konkurrerer om boligene 

kan et responsivt tilbud dempe prispresset i markedet. Boligmarkedet i dag fungerer som 

mange andre markeder, prisen reflekterer forholdet mellom det kortsiktige tilbudet og 

etterspørselen. Over tid vil balansen i markedet styres av bla. boligbehovet, nybygging, 

kredittilgang, finansieringsevne og fremtidstro.  

Normalt vil høyere pris lokke flere aktører til å investere i å bygge ut mer. Denne responsen 

bidrar til å sikre likevekt mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. I Norge har vi i en 

årrekke hatt høy boligetterspørsel og kraftig prisvekst, uten at tilbudssiden har klart å 

imøtekomme boligbehovet. Dette gjelder spesielt i de store byene. Høy prisvekst og høye 

boliginvesteringer har gitt høyere igangsetting av boliger i 2015. Vi venter bedre samsvar 

mellom boligbyggingen og befolkningsveksten enn før nasjonalt, men fortsatt en 

underdekning.
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Nedenfor følger en kort beskrivelse av behovet for kommunal bosetting og noen vurderinger 
av virkninger på boligetterspørselen på kort sikt. I neste kapittel ser vi nærmere på 
virkninger på lengre sikt med særlig fokus på Oslo-regionen. 

 

Kommunale boliger, også kalt gjennomgangsboliger, er boliger som blir disponert av 
kommunen. Disse blir leid ut til husstander som har vanskelig for å skaffe bolig selv. SSB 
rapporterte at nye husstander som fikk tildelt bolig i 2014 hovedsakelig besto av flyktninger, 
personer med psykiske og/eller rusproblemer eller personer som hadde behov for 
tilrettelagt bolig. Boliger til disposisjon for kommunen blir eid av kommunen selv- og i noen 
tilfeller av aktører på det private markedet. Figuren nedenfor viser at andelen kommunale 
boliger som er eid av kommunenehar gått ned siden 2010.   
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I likhet med store deler av landene i Europa vil Norge oppleve en økt innvandring i landet 
som følge av flyktningkrisen. Som følge av den store tilstrømmingen til landet har 
Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) gått ut med at det vil være behov for å 
bosette i underkant av 40 000 flyktninger i løpet av perioden 2016-2017. IMDI påpeker at 
det er mulig at disse tallene vil bli oppjustert om en liten stund. Anslagene kan derfor sees på 
som moderate.  

For å kunne si noe om hvor mange kommunale boliger som trengs for å innfri IMDI sin 
oppfordring så er det nødvendige å vite noe om hvilke flyktninger som blir tildelt bolig. 
Figuren nedenfor viser ulike husstander bestående av flyktninger som ble innvilget bosetting 
i 2014.  

Ved å kombinere statistikken fra IMDI og SSB anslås det at antall personer per husstand i 
gjennomsnitt var på 3 personer i 2014. Dette anslaget baserer seg blant annet på IMDIs 
oppfordring om å bosette enslige flyktninger i bofellesskap. IMDIs mål om 18 500 bosatte 
flyktninger i 2016 indikerer at ca. 6 200 av de kommunale boligene vil bli tildelt flyktninger 
(se boksen nedenfor). Dette er over 3000 flere enn hva som var tilfelle i 2014.  

Kilde: IMDI 
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Denne delen inneholder beregninger på hvordan flyktningstrømmen kan påvirke det private 
boligmarkedet på kort sikt. I første omgang er det viktig å få et bilde på hvordan 
etterspørselen etter kommunale boliger går opp som følge av økningen i bosetting av 
flyktninger.  

256 kommuner har sagt ja til IMDIs anmodning, mens de resterende enten har vedtatt å 
bosette færre enn oppfordringen, sagt nei eller ikke svart. Imidlertid er det for tidlig å 
stadfeste nøyaktig hvor mange flyktninger kommunene vil vedta å bosette i perioden 2016-
2017. 

Hovedberegningene tar utgangspunkt i at IMDIs anbefalinger for bosetting av flyktninger blir 
fulgt av kommunene. Imidlertid vil det bli gjort utregninger for et lavalternativ som tar 
utgangspunkt i at kommunene ikke vedtar å bosette like mange flyktninger som IMDI har 
forespurt.  

 

Boligprodusentene har beregnet behovet for gjennomgangsboliger 1gitt regjeringens 
forventede økning i asylsøkere. De gjør beregninger på hvor stort behovet er gitt ulike 
alternativ med hensyn til hvor mange flyktninger som skal bosettes2. Funnene deres for lav-, 
middels- og høyalternativet er illustrert i figuren nedenfor. Ifølge deres beregninger er det 
behov for mellom 9 400 og 14 000 gjennomgangsboliger (kommunale boliger) i 2016 og 
mellom 7 000 og 13 700 i 2017   

1
http://boligprodusentene.no/getfile.php/Dokumenter/2015-11-

09%20Notat%20om%20gjennomgangsboliger%20for%20flyktninger_final(1).pdf 

 
2
 For detaljerte funn som inkluderer fler år, se tabell i vedlegg 

http://boligprodusentene.no/getfile.php/Dokumenter/2015-11-09%20Notat%20om%20gjennomgangsboliger%20for%20flyktninger_final(1).pdf
http://boligprodusentene.no/getfile.php/Dokumenter/2015-11-09%20Notat%20om%20gjennomgangsboliger%20for%20flyktninger_final(1).pdf
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Boligprodusentene har gjort en statisk analyse på det kommunale boligbehovet fremover. 
Imidlertid er det svært stor usikkerhet knyttet til å estimere behovet for 
gjennomgangsboliger gitt en stadig endret situasjon med hensyn til flyktningstrømmen. 

Det er derfor her gjort alternative anslag for antall bosatte flyktninger de neste årene med 
enkelte endringer i forutsetningene som boligprodusentenes anslag beror på. Det er disse 
beregninger som vil bli lagt til grunn i beregningene med hensyn til underskudd på boliger 
senere i analysen. Her kombineres IMDIs anbefalinger3 med tidligere statistikk om bosetting 
fra SSB. På bakgrunn av denne statistikken legges det til antar det at antall kommunale 
boliger vil øke med 2 prosent årlig i et vanlig scenario4.  Vi beregner det ekstra boligbehovet 
når  denne veksten blir tatt hensyn til. Dette vil gi noe lavere anslag enn det 
Boligprodusenetene kommer frem til. Rapporten følger IMDIs anmodning om bosetting av 
flyktninger og antar at behovet for gjennomgangsboliger vil øke fra 2016 til 2017. Det legges 
til grunn at sammensetningen i husstandene som blir bosatt er slik den var i 20145.  

Mellomalternativet antar at antallet på bosatte flyktninger i 2016 og 2017 følger IMDIs 
anmodninger.  

Det er ikke slik at kommunene alltid vedtar å bosette like mange flyktninger som de vil bli 
oppfordret til.   I lavalternativet anslås det at 78 prosent av flyktningene som IMDI har 
anmodet bosatt faktisk blir bosatt, slik som var tilfelle i 2014 ifølge SSB. Figuren nedenfor 
illustrerer mellom- og lavalternativet  
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 For 2016 og 2017 må hhv. rundt 6 200 og 7 200 flyktninghusstander bli bosatt 

dersom vi skal oppfylle IMDIs krav om til sammen 39 000 bosatte flyktninger. 

 Med mindre behovet for kommunale boliger går kraftig ned i den øvrige 

befolkningen indikerer både våre- og Boligprodusentenes anslag at  

flyktningstrømmen vil gi et økt press på kommunalt disponerte boliger 

 Under lavalternativet for ekstra flyktninger til Norge  reduseres behovet for boliger 

med i overkant av 2900 i 2016-2017, sammenlignet med alternativet hvor 

kommunene bosetter alle flyktningene som er anmodet av IMDI 

(mellomalternativet). 

Basert på mellomalternativet for bosatte flyktninger fremover må i overkant av 7000 flere 
husstander til sammen bosettes for å nå IMDIs krav. Dersom kommunene øker 
bosettingskapasiteten sin så vil dette også få virkninger i det private markedet da ca. 21 
prosent av de kommunale boligene eies av det private. Et økt behov for kommunale boliger 
kan dermed føre til større press i det private boligmarkedet, ved at kommunene etterspør 
fler private boliger. Det legges til grunn at21 prosent vil fortsette å være kjøpt opp av det 
private vil det til sammen omtrent bli etterspurt 1400 nye private boliger av kommunene i 
2016 og 2017. 
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 Vi opplever allerede et underskudd på boliger i det private boligmarkedet. Gitt SSBs 
befolkningsframskrivinger og statistikk for byggeareal er beregnet underskudd på 
omtrent 4800 boliger i 2016 og 2300 boliger i 2017.  

 Befolkningsframskrivingene tar ikke inn over seg den økte flyktningstrømmen. Gitt at 
kommunene kommer til å  etterspørre private boliger i samme omfang som med 
dagens praksis, øker det beregnede boligunderskuddet med ca. 550 boliger i 2016 og 
900 boliger i 2017.  

Det er viktig og huske på at flyktninger ikke nødvendigvis blir bosatt der presset og 
underskuddet på boliger er størst. Anmodningene til IMDI forsøker å legge opp til at 
flyktninger blir bosatt der hvor det er mest ledig kapasitet. Effektene på det private 
markedet på kort sikt kan derfor være estimert til å være noe høye da det kan tenkes at en 
del av flyktningene absorberer ledig kapasitet i boligmarkedet.  

Som følge av flyktningstrømmen vil behovet for kommunale boliger øke drastisk. Dette kan 
øke presset i det private boligmarkedet på kort sikt ved at kommunene etterspør flere 
private boliger for å dekke behovet. Man skal imidlertid være varsom med å tolke disse 
resultatene da det er lite sannsynlig at fremskaffingen av kommunale boliger i hovedsak vil 
følge mønsteret fra tidligere år. Dette vil bli diskutert nærmere i avsnittet nedenfor. 

For å kunne møte oppfordringen om å bosette fler flyktninger må kommunene mest 
sannsynlig iverksette ekstraordinære tiltak.  

- 

IMDI fremhever at for å kunne øke bosettingskapasiteten til kommunene er man avhengig 
av hjelp fra innbyggerne. Dette kan innebære at flere private aktører leier ut sine boliger 
gjennom kommunen. I tillegg har en rekke kommuner tilrettelagt for at flyktninger selv kan 
finne seg bosted på det private markedet i kommunen hvor de er blitt bevilget bosetting. 
Disse endringene vil i første omgang sannsynligvis føre til et press på leiemarkedet i flere av 
byene i Norge.  
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Dersom flyktninger bosetter seg selv utenfor kommunen som de er tildelt vil de miste den 
offentlige støtten. Dette skyldes at man ønsker å bosette flyktninger i kommuner hvor man 
har best kapasitet til å ta dem i mot, både fysisk og psykisk.  Gitt det strenge regelverket med 
hensyn til bosetting av flyktninger, er det ikke svært stor mobilitet blant flyktninger på kort 
sikt Imidlertid har den lange ventetiden på bosted ført til at mange nå ønsker å bosette seg 
selv. Da flyttemønsteret til flyktninger i Norge gjerne er fra nord til sør, og fra øst til vest kan 
dette tenkes å øke presset i boligmarkedet i byer der prisene allerede er høye. Dette er mest 
relevant på lang sikt. 

 

 

Denne delen tar for seg våre resultater for de langsiktige virkningene på boligmarkedet som 
følge av økningen i asylsøkere. På lenger sikt ser man at asylsøkere som har fått innvilget 
oppholdstillatelse i større grad velger hvor de vil bosette seg. Dette vil kunne føre til at 
flyktninger ikke bosetter seg i områder med ledig kapasitet, men bidrar til å øke presset på 
steder hvor etterspørselen etter boliger allerede er stor. 

 Et konservativt nedre anslag tilsier at andelen som flytter til Oslo eller Akershus eller blir 
boende i området etter fem år utgjør om lag 25 prosent av flyktningene som blir bosatt i 
landet.  

 Statistikk for perioden 2000-2005 viser at 94 prosent av alle flyktninger som ble bosatt i 
år 2000 ble boende i Norge etter fem år. 

 Det anslås at befolkningsveksten i Oslo og Akershus øker fra ventede 1,3 prosent i 2020 

til rundt 1,5 prosent samme år som følge av flyktningstrømmen. Det er ventet redusert 

arbeidsinnvandring disse årene, så en kan si at de bosatte flyktningene som flytter til 

hovedstadsområdet kompenserer for fallet blant disse. Befolkningsveksten holder seg på 

samme nivå på rundt 1,5 prosent til 2022, for så og avta som følge av redusert 

innvandring. 

 Den økte innvandringen til Oslo og Akershus innebærer at det er behov for 1400-1800 

boliger ekstra de to årene 2020 og 2021, i tillegg til rundt 17 500 boliger for å møte den 

vanlige befolkningsveksten. 

 Over de fem årene mellom 2020-2024 er det behov for rundt 5400-6600 boliger ekstra, i 

tillegg til de 42 000 boligene som trengs fra før.  

Den ekstra befolkningsveksten bidrar, ifølge våre estimater, til at boligprisveksten er rundt 
15 prosent (mellom 11 og 18 prosent) høyere i Oslo og Akershus enn den ville vært under 
dagens prognoser noen år frem i tid (rundt 2022). Flere som kjemper om en svært begrenset 
boligmasse presser prisene oppover.  
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Dersom landets innbyggere med flyktning-bakgrunn (både med og uten norsk 
statsborgerskap) var jevnt fordelt mellom landets fylker, ville fylkenes andel av landets 
flyktninger omtrent tilsvare det respektive fylkets andel av hele befolkningen. Et eksempel er 
Østfold som både har 5,5 prosent av landets befolkning og 5,5 prosent av landets 
flyktninger. Oslo stikker seg imidlertid vesentlig ut ved at fylket har rundt 11 prosent av 
landets befolkning, og hele 27 prosent av personene med flyktning-bakgrunn. I denne delen 
ser vi på boligmarkedet i Oslo og Akershus under ett, siden det er en del som flytter mellom 
disse fylkene og siden en del bosetter seg i Akershus og pendler til Oslo. Et konservativ nedre 
anslag brukt i beregningene er at andelen flyktninger som flytter til Oslo/Akershus eller blir 
boende i regionen etter fem år utgjør om lag 25 prosent av den totale kohorten

Flyktninger som blir innvilget opphold i Norge, blir bosatt i alle deler av landet. Mange av 
dem flytter, og etter noen år har mange endt opp i Oslo og omegn. De flytter imidlertid 
mindre nå enn tidligere, ifølge SSB (figur 9). Blant kohorten av flyktninger som ble bosatt i 
2005 (grønn stiplet graf) hadde 25-30 prosent forlatt første bostedskommune fem år etter, 
mens det tilsvarende tallet for flyktningene bosatt i 2000 var nesten 50 prosent (blå graf). 
Denne utviklingen har sannsynligvis sammenheng med introduksjonsprogrammet for 
nyankomne flyktninger som innebærer at  de som ikke flytter, får opplæring og pengestøtte 
gjennom ordningen mens disse bortfaller ved flytting
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Tabell 10 viser andelen av flyktningene bosatt i landets fylker som fortsatt bor i 
bosettingskommunen fem år etter, fra 1998-kohorten til 2005-kohorten. Her ser vi at aller 
flest blir i Oslo. I 2010 bodde hele 95 prosent av flyktningene bosatt der i 2005, fortsatt i 
hovedstaden. Mange blir også værende i Aust-Agder (92 prosent). På den andre siden av 
skalaen finner vi Sogn og Fjordane der kun 45 prosent av de bosatte flyktningene har blitt 
værende. Fraflyttingen er også høy i Nordland og Troms.  
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Dersom vi legger IMDIs anbefalinger for bosetting av flyktninger de neste årene til grunn, 
med et lav- og mellomalternativ tilsvarende diskusjonen i del 1, får vi tre ulike forløp for 
befolkningsveksten i Oslo og Akershus noen år frem i tid. Dersom omtrent like mange av de 
bosatte flyktningene velger å bli i Norge, og følger samme flyttemønster som de siste årene, 
kan det ventes en økt befolkningsvekst til Oslo over tid. Fra en ventet befolkningsvekst på 
1,3 prosent i Oslo og Akershus i 2020, kan den økte innvandring til hovedstadsregionen drive 
befolkningsveksten opp til rundt 1,5 prosent samme år (figur 11).  

Den økte befolkningsveksten følger både av bosatte flyktninger i regionen, og tilflyttinger fra 
flyktninger som er bosatt andre steder i landet. Til en viss grad veier den økte innvandringen 
opp for en ventet reduksjon i arbeidsinnvandringen de kommende årene og 
befolkningsveksten holder seg på litt over dagens nivå frem til 2022. Alternativt faller 
befolkningsveksten etter SSBs prognose eksklusive flyktningstrømmen og beveger seg ned 
mot 1,2 prosent frem til 2022. Økt tilflytting til regionen gir et økt boligbehov. Estimeringer 
gir et økt boligbehov på rundt 1400-1800 i toårsperioden 2020-2021 og på 5400-6600 i 
femårsperioden mellom 2020-2024.  

 

 Etter fem år bor 25 prosent av de “ekstra” flyktningene i Oslo eller Akershus, i tråd 

med historikk. Noen var bosatt der fra starten av, andre har flyttet dit fra andre 

steder i landet. De fem årene regnes fra tidspunktet for bosetting. 

 9 av 10 flyktninger som har blitt bosatt i Norge, bor her fremdeles. 
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 SSBs mest sannsynlige alternativ for befolkningsveksten fremover ligger ellers til 

grunn. 

 Det antas at en innvandrerhusholdning består av 2,6 personer, mens 

snitthusholdningen for øvrig består av 2,1 personer7. 

 Innfasingen av den ekstra innvandringen til Oslo og Akershus og effekt på 

boligmarkedet starter først i 2019, hovedsakelig grunnet tallgrunnlaget.  

 

På grunn av den økte innflyttingen av flyktninghusstander til Oslo og Akershus over tid må 
det bygges flere boliger i området. Figur 12 viser beregnet ekstra boligbehov i de to årene 
2020-2021 og 2020-2024 med og uten den ekstra innvandringen. Våre beregninger viser at 
det er behov for 1400-1800 ekstra boliger i 2020-2021 og 5400-6600 ekstra boliger i 2020-
2024 for å huse de ekstra innflytterne.  

 Det antas at 5 prosent av nybyggingen går til å dekke boliger som faller bort. 

 Befolkningsprognosene (figur 11) ligger for øvrig til grunn for beregningene av 

boligbehov.  

7
 I den kortsiktige analysen ble det forutsatt 3 personer per husstand. Dette skyldes blant annet IMDIs 

anbefalinger om å plassere enslige flyktninger i samme bolig. På lang sikt er det sannsynlig at dette vil endre seg 

da flyktninger i større grad kan avgjøre hvordan de ønsker å bo. 2,6 personer per husholdning er beregnet fra 

data.  



 

  NyAnalyse AS 

Våre beregninger av boligpriseffekten som følge av økt innvandring baserer seg på 
estimeringer av en økonometrisk modell med tre ligninger som påvirker hverandre simultant 
gjennom boligprisene. Modellen ser på forholdet mellom prisvekst og fundamentale faktorer 
som befolkningsvekst, reallønnsvekst og arbeidsledighet (figur 13). Den første relasjonen 
representerer etterspørselen etter boliger, den andre representerer tilbudet av boliger og 
den tredje representerer etterspørselen etter kreditt. Boligprisene binder de tre markedene 
sammen, men både boligtilbud og kreditt inngår direkte i relasjonen for etterspørselen etter 
boliger, på kort og/eller lang sikt. Modellen er illustrert i figuren under.  

Viktig å få med seg er at vi ikke forsøker å lage prognoser for boligmarkedet i Osloområdet så 
langt frem i tid, men kun beregner den isolerte effekten av den økte innvandringen på 
boligprisveksten gitt at priseffekten av økt befolkningsvekst er omtrent som i dag. 
Boligprisen kan i dette hensyn med fordel tenkes på som en likevektspris; det nivået prisene 
burde være på for å bringe boligmarkedet i balanse, med og uten økt innvandring. Den 
faktiske prisveksten kan fra år til år variere fra likevekt grunnet forhold som er viktige på kort 
sikt, men vi finner et godt samsvar mellom faktisk boligpris og beregnet likevektspris 
historisk.   

Det er grunn til å tro at den økte befolkningsveksten i første runde fører til høyere 
boligpriser og høyere gjeldsopptak. Over tid fører igjen den høyere gjelden til et ytterligere 
prispress, men denne effekten mildnes av økt boligbygging. Her beregner vi den isolerte 
effekten på boligprisveksten av den økte befolkningsveksten gitt boligtilbudet og veksten i 
husholdningenes kreditt. Det bør nevnes at det alltid er forbundet usikkerhet med 
økonometriske modeller, og at denne usikkerheten øker jo lenger frem i tid vi ønsker å 
forutsi.  

Basert på forutsetningene knyttet til modell, ulikheter i husholdningsstørrelse og et 
flyttemønster blant landets flyktninger på linje med det vi har sett frem til i dag, viser våre 
beregninger en prisvekst over tid i Oslo og Akershus som er rundt 15-20 prosent høyere enn 
uten den økte befolkningsveksten dersom prognosene for tilflyttingen til Oslo og Akershus 
slår til.  Et eksempel kan illustrere dette. Dersom boligprisveksten under dagens ventede 
befolkningsvekst er 7 prosent, innebærer den økte etterspørselen i stedet med drøye 8 
prosents (mellom 8 - 8.5 prosent) boligprisvekst.  



 

  NyAnalyse AS 

I den langsiktige analysen er det lagt til grunn at en flyktninghusholdning bidrar omtrent på 
samme måte som en gjennomsnittlig husholdning for landet i boligmarkedet i Oslo og 
Akershus (priseffekten er redusert noe).  Blant annet innebærer denne antagelsen at 
innvandrerne  etter hvert vil ha  omtrent like stor kjøpekraft som den øvrige befolkningen. 
SSB rapporterer imidlertid at andelen av flyktninger med vedvarende lav inntekt er høyere 
blant flyktninger enn hos den øvrige befolkningen8. Spesielt er dette tilfelle blant enslige 
flyktninger. Dette kan bidra til at estimatene i rapporten er noe høye. Imidlertid har 
rapporten antatt et høyere antall personer i gjennomsnitt per innvandrerhusholdning, enn 
hva som er tilfelle for den øvrige snitthusholdningen. Dette kan være med på å trekke 
boligetterspørselen blant flyktninger ned.  

 

8
 http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hva-vet-vi-om-flyktningers-utdanning 

 

http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hva-vet-vi-om-flyktningers-utdanning


 

  NyAnalyse AS 



 

  NyAnalyse AS 

Strømmen av flyktninger til Norge har økt mye de siste månedene. I oktober kom det ca. 
8.800 asylsøkere til Norge og tabellen nedenfor viser pågangen av asylsøkere i Norge fom. 
januar 2013 tom. oktober 2015. Dette gir en betydelig økning i behovet for midlertidig 
bosetting eller såkalte gjennomgangsboliger. 

Bosetting av asylsøkere kan deles inn i 3 faser. Her ser vi på fase 2 som handler om når 
flyktninger er innvilget asyl og skal bosettes i kommunene med behov for 
gjennomgangsboliger. Dette er den første varige boligen og botiden her vil være mellom 2 
og 5 år i de fleste tilfeller. Her legges grunnlaget for språkopplæring og overgang til 
samfunnsdeltagelsen, og boligen må plasseres slik at den fremmer integreringsprosessen. I 
dag er det ingen som vet hvor mange gjennomgangsboliger det vil være nødvendig å bygge, 
men det er behov for kvalifisert planleggingsgrunnlag.  

Med dette notatet viser Boligprodusentene løsninger for å bygge nye gjennomgangsboliger 
som skal tildeles flyktningene når de er innvilget opphold i de ulike kommunene. 
Boligprodusentene anbefaler at disse gjennomgangsboligene får et midlertidig regelverk 
med begrenset varighet som følge av at boligene skal fylle det akutte behovet som har 
oppstått. 

Boligprodusentene tar for seg 5 ulike scenarier. Det laveste er fra 25 000 flyktninger i 2015 til 
12 000 i 2020. Det høyeste er konstant 100 000 flyktninger hvert år fra 2015 til 2020. Et 
realistisk mellomsenario er basert på 33 000 asylsøkere i 2016 og at 80 % innvilges opphold. 
Det antas at enslige asylsøkere, som utgjør 70 % av antallet, blir fordelt med tre personer per 
bolig, mens alle familier og par uten barn tildeles selvstendig bolig. Dette gir et samlet behov 
på 9 397 gjennomgangsboliger i 2016. 



 

  NyAnalyse AS 

Ved utbygging av nye gjennomgangsboliger anbefaler boligprodusentene å sette krav og 
måltall til kommunene om bygging. De foreslår revurdering av tomteregulering og fokus på 
hensyn som lokasjon i forhold til infrastruktur, sosiale tilbud vektlegges.  



 

  NyAnalyse AS 

Figuren og tabellen under viser beregnet antall bosatte flyktninghusstander på kort sikt etter 
IMDIs krav og historikk for bosetting av den øvrige befolkningen, som benyttes i rapporten.   

 

 

Merknader: 2016-2017*: Normalalternativet: Predikert antall boliger som vil bli tildelt de ulike 
husstandene dersom man tar utgangspunkt i SSB sin statistikk for 2014 Ingen økning i kommunale 
boliger utover de to prosentene som er antatt.  

2016-2017**: Viser veksten i antall kommunale boliger som er nødvendig for at man skal kunne 
oppfylle kravet om å bosette flyktninger i det gitte året samtidig som man skal bosette like mange 
husstander som ikke er flyktninger som man gjorde i 2014. 

 2014 2016* 2016** 2017* 2017** 

Antall bosatte 17010 18310 21080 18670 23020 

Antall nye husstander 12890 13180 16590 13440 17790 

Antall flyktning-husstander 2710 2770 6170 2820 7170 


