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Gauldalens Byggebørs
Velfungerende marked, eller tilbudsoverskudd?



INNHOLD

• BOLIGPRIS – et bakteppe

• BRUKTBOLIG – volum og omsetningstid

• UTFORDRINGER – Dagens «temperatur» i boligmarkedet 

• ETTERSPØRSEL – demografisk utvikling

• KONKLUSJON – hva kan vi forvente av 2019 (og videre)?



Etter mange år med prisvekst har bruktboligprisene i 
Norge beveget seg sideveis siste to år 

Boligprisindeks solgte brukte boliger, Norge nasjonalt 2003 – juli 2019

Kilde: Eiendomsverdi juli 2019

Utvikling i boligpris og drivere for boligprisen fremover



Sideveis utvikling også i Melhus og Midtre Gauldal



• BOLIGPRIS – et bakteppe

• BRUKTBOLIG – volum og omsetningstid

• UTFORDRINGER – Dagens «temperatur» i boligmarkedet

• ETTERSPØRSEL – demografisk utvikling

• KONKLUSJON – hva kan vi forvente av 2019 (og videre)?



Melhus kommune - bruktbolig 
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Melhus kommune – Prisutvikling 2016-2019 
bruktbolig solgt via megler
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Midtre Gauldal - bruktbolig 
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Midtre Gauldal – Prisutvikling 2016-2019
bruktbolig solgt via megler

20172016

2019 - hittil

2018



Omløpshastighet – boliger solgt via megler
Melhus: Midtre Gauldal

2016: 33 dager 42 dager

2017: 42 dager 43 dager

2018: 54 dager 57 dager 

2019: 69 dager 69 dager
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• BOLIGPRIS – et bakteppe

• BRUKTBOLIG – volum og omsetningstid

• UTFORDRINGER – Dagens «temperatur» i boligmarkedet

• ETTERSPØRSEL – demografisk utvikling

• KONKLUSJON – hva kan vi forvente av 2019 (og videre)?



Temperatur på boligmarkedet i Gauldalen 

• Rekordhøyt utbud av eiendommer på Finn
• Få interessenter på visninger
• 1.gangs visninger uten besøk
• Det går litt tregt, lite budrunder
• Lengre omsetningstid

Unntak finnes! De 3 B`er: Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet



Mange boliger for salg – og en stabil (avtakende?) etterspørsel 
gjør det vanskeligere å få solgt raskt, og gir økt omsetningstid.

Antall brukte boliger for salg har vært svært høyt siden 
sommeren 2017, og markedet preges fortsatt av 
tilbudsoverskudd





• BOLIGPRIS – et bakteppe

• BRUKTBOLIG – volum og omsetningstid

• UTFORDRINGER – Dagens «temperatur» i boligmarkedet

• ETTERSPØRSEL – demografisk utvikling

• KONKLUSJON – hva kan vi forvente av 2019 (og videre)?



• Det er solgt et høyt volum av brukte boliger så langt i år, slik at markedsbalansen er bedret.

• Alderen på varelageret stiger ikke videre, så boligene selges - det tar bare lengre tid.

• «Avstanden» til Trondheim minker – Veiutbygging - Kjøretid redusert – Godt utbygd 
kollektivtilbud - Bytakst

• Flere ukjente navn på interessentlistene – Større grad av interessenter fra Trondheim som 
ønsker å bosette seg i randkommunene til Trondheim – Økt tilflytting

• Mer attraktivt å bo i Melhus og Midtre Gauldal !



Markedsundersøkelse Trondheim Q2 2019 - fremtidstro: 
Befolkingen har solid tro på norsk økonomi, egen økonomi og 
sysselsetting. 
På kort sikt styrer det hvordan vi agerer

63 %
forventer uendret norsk 

økonomi neste 12 måneder
(15 % bedre, 17 % dårligere)

87%
forventer bedret eller 

uendret personlig økonomi 
neste 12 måneder

69 %
forventer lavere eller 

uendret arbeidsledighet 
neste 12 måneder

Kilde Prognosesenteret



• BOLIGPRIS – et bakteppe

• BRUKTBOLIG – volum og omsetningstid

• UTFORDRINGER – Dagens «temperatur» i boligmarkedet

• ETTERSPØRSEL – demografisk utvikling

• KONKLUSJON – hva kan vi forvente av 2019 (og videre)?



Antall brukte boliger har vært svært høyt siden sommeren 2017, 
og markedet preges fortsatt av tilbudsoverskudd

Lengre omsetningstid

Prisfølsomt marked – riktig prisantydning er viktigere enn noen 
gang for å få riktige kjøpere på visning

Klar tendens til at totalmarkedet øker – og det selges fler boliger 
sammenlignet med tidligere år.

Det vil alltid være behov for boliger! Folk slutter ikke å bo

Kilde: Eiendomsverdi juli 2019



Psykologimåling befolkningen – selge først eller kjøpe først?
- Selge først: Landsnittet har gått ned fra 59 % til 57 %
- Trøndelag er mer positiv enn snittet

Trondheim 56 %

Oslo 49 %



Rentene har vært og er rekordlave – internasjonalt og i Norge.
Så langt har ikke økte renter hatt særlig innvirkning på 
boligetterspørselen, og det er uklart hvordan dette vil utvikle seg



Rente: Hvordan vil en økning på 1 prosentpoeng påvirke fremtidig boligkjøp?
Forbrukerne svarer at de vil stramme inn på det generelle forbruket, men få 
sier at en moderat renteøkning vil ha innvirkning på boligbytte

1/3
vil redusere sitt 

generelle forbruk

20 %
svarer at renteøkning 

kan ha konsekvenser for 
flytting og boligkjøp

20 %

80 %
svarer at de like 
sannsynlig eller i 

økende grad vil flytte

80 %



For utbyggere som skal lykkes i sterk konkurranse: 
Tilbudsoverskudd av nye og brukte boliger «hever lista» til 

prosjektene som skal lykkes med god salgstakt de neste årene

Boligmiks

►Boligtype

►Planløsning

►Størrelse

Beliggenhet

Konsept
Pris/ 

finansiering



Boligmarkedet i fremtiden?

• Flere boligprosjekter planlegges. Positive fremtidsutsikter på å få solgt
• Jevnere boligmarked i Gauldalen enn de største byene de siste årene. Ikke 

like store svingninger.
• Det selges fler boliger enn tidligere. Sunn utvikling. 

• Fremdeles mange boliger til salgs 
• Liten befolkningsvekst
• Relativt stort totalmarked- gir økende omløpshastighet
• Stort tilbud vs etterspørsel på leiligheter.
• Trenger flere nye familieboliger for at tilflytting skal oppfattes mer attraktivt 



2019

MEGLER
RÅDGIVER

Bruktbolig Bruktbolig

Nybygg Nybygg

Selger – Usikkerhet
Får jeg solgt?

Kjøper – mye å velge i.
Hva bør jeg kjøpe?

Hva betyr dette for boligselger, utbyggere, boligkjøpere og rollen som rådgiver og megler?

Det er marked 
for god megling



Arnt Joar Solem, 

Avdelingsleder Melhus/Støren  

20.08.2019

Takk for meg


