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Introduksjon 

Boligmarkedet i Trondheim – 
Etterspørselssiden 

Boligmarkedet i Trondheim – 
Tilbudssiden 



EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør 
innenfor eiendomsomsetning 

 
 
 

• 232 ansatte på 29 kontorer i Sør- og Nord-
Trøndelag, Møre og Romsdal 
 

• Eid av og samlokalisert med SpareBank 1-bankene 
SMN (88%), SNV  (7%) og SSS (5%) 
 

• I 2014 omsatte vi 6 383 boliger, herav over 875 
nyboliger. I tillegg kommer utleie og salg av 
næringseiendom 
 

• Jobber tett med lokale eiendomsbesittere, 
investorer og utbyggere for å realisere gode 
nyboligprosjekter, som treffer behovene, ønskene 
og kjøpsevnen, og skaper dynamikk i de lokale 
markedene 
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Norge har profitert på svak  
økonomi i resten av Europa 
 
> Eksportert olje til høye priser 
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> Importert billig arbeidskraft og lav rente 
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Hva betyr et vedvarende oljeprisfall? 
 

+ 1 % - 6,4 % - 16,4 % 

Ledigheten Forbruk Boligpris 

* Forutsetning for pilene: Oljeprisfall til $ 40 per fat nester år, og deretter $ 60 per fat til 2020. Tallene viser SSBs anslåtte endring. 



Inngangen til  2014  Inngangen til  2015  





Mediebildet siste 14 dager 







Boligmarkedet i Midt-Norge - Trondheim styres av lokalt  
tilbud og etterspørsel.  
Men de internasjonale trendene styrer både kjøpere og selgere 

Netto befolkningsutvikling: 
 

• Fødte 
• Døde 

 

• Tilflytting, innenlands 
• Utflytting, innenlandsk 

 

• Innvandring  
• Utvandring 

 

= Netto Boligbehov 

Demografisk sammensetning: 
 

• Alder 
• Familiestruktur 

 

• Hvor flytter de fra? 
 

• Hvem er innvandrerne, 
 og hva ønsker de? 
 
= Boligtype som etterspørres 
 

Dynamikken i boligmarkedet 
 

• Balansen tilbud / etterspørsel 
• Tilførsel av nye boliger 
• Rentebane og framtidsutsikter 
• Økonomi og kjøpeevne 
• Psykologi og mediebilde 
 

= Farten i boligmarkedet 







Sterk befolkningsvekst i Trondheim fra  
2005 drevet av netto innvandring 

Kilde: SSB 

* 

* SSB (tabell 01222) - gj.snitt Q4 siste 10 år 



Nyboligbehovet i Trondheim avhenger av eksterne faktorer: 
 

1.200 
- 

1.400 
 
 

 
1.000 

- 
1.100 

Trondheim 

Kilde: EM1MN Analyse 

1.750 
 
 

 
- Økonomisk stagnasjon i regionen: 1.000 -  1.100 boliger/ år 
  
- Fortsatt sterkt urbanisering og innvandring: 1.200- 1.400 boliger/ år 

Trondheim Kommune 
Boligprogram 



Trondheim trenger fortsatt urbanisering gjennom tilførsel av nye, 
arealeffektive leiligheter, men også familieboliger – avhengig av bydel 

Over  72 % av husholdningene er 1 eller 2 personer 

Førstegangskjøper 
20 – 29 år 

Familieetablering 
30 – 39 år 

Stor vekst i aldersgrupper som etterspør leiligheter 
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48 % av boligene er leiligheter 

«Ut av enebolig» 
65 – 74 år 

Markedet etterspør leiligheter og innstegs-familieboliger 

2/3-roms 30-60m2 og 3/4roms 80-110m2 Rimelige 
familieboliger 
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Salgstakt Trondheim 2014 
Nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er 
antallet usolgte for to måneder siden pluss antallet nye boliger som har 
blitt lagt ut for salg siden da.  
 



Estimert boligtilførsel til Trondheim 
Kommune i 2015 og 2016  
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Tilbudssiden  
Ingen tomtemanko i Trondheim med ny arealplan 
 
 

Før Ny Arealplan  
2012-2024 

Nå Neste 10 år 

TOMTEMAKO 



Tilbudssiden 

Leiligheter 

88 % 

Familieboliger 

12 % 



Kilde: Prognosesenteret (100 stk. Trondheim)  



  

Snittpris brukt 
rekkehus siste 

12mnd 
Prisgap til 

nybygg 

Snittpris brukt 
leiligheter 

siste 12mnd 

Prisgap til 
nybygg 22 300/ 

m2 45% 
(32 600) 

30 000- 31 
600/ m2 

60% 
(50 000) 

Heimdal 
26 700/ 

m2 40% 
(38 000) 

Fossegrenda/Nardo 

29 400/ 
m2  15% 

34 500 

Charlottenlund/  
Ranheim 

Lade 

42 800- 44 
500/ m2 

15% 
(51 300) 

Stor variasjon i 
prisdifferanse  

Brukt vs Nytt i ulike 
bydeler i Trondheim 

35 500/ 
m2 

26% 
(44 700) 

38 500 m2 

30% 
(50 000) 



Status AS Norge 

• JH lager 
• 10 til 15 minutter 

 
• Forside 





Betalingsvilje  
for høy kvalitet 

Etterspørsel etter mindre 
prosjekter i etablerte 

boligområder 
• Pris tilpasset kjøpeevne og 

bruktboligkonkurranse i bydelen 
• Familieboliger «på landet» 

• Høyere kjøpeevne 
• Ulike kjøpergrupper 



Hva kreves for å lykkes i 2015… 
Ingen snarveier - man må gjøre hjemmeleksa skikkelig i tidligfase! 
 
 

 

Nybygg vekstdrivere:  
 Befolkningsveksten fortsetter  

 Økt levealder, husholdningene blir mindre 

 Lav rente  og god tilgang på kreditt/lån 

 «Lav» arbeidsledighet…lønnsvekst (?)  
 

På den andre siden: 
 Oljeprisutviklingen - Hvor store blir konsekvensen for norsk økonomi…….. 

 Kjøpsevne - pristak 
 Norske husholdninger har høy gjeldsgrad 

 Bygges det «riktige» boliger… 

 Psykologiske faktorer -> negative oppslag om bolig i media 

 

Markedet krever at vi treffer enda bedre på boligtype, utsalgspris ! 
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