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Nyere forskning viser at det ikke bare 
er egenskaper ved selve boligen som 
er med på å påvirke boligpreferanser i 
dag. 

Når hushold velger bolig innenfor sitt 
mulighetsrom er også sted avgjørende 
for valg. 

Kvaliteter i nærområdene virker inn på 
prisen. Det har å gjøre med tilbud, f. 
Eks. varehandel, offentlige tjenester, 
rekreasjon- og fritidsaktiviteter, og 
med miljøkvaliteter som utsikt, støy 
og forurensning. 

NIBR 1/2014: Boligpreferanser i distriktene 

Stedets betydning

09.02.2022 3



NIBR skiller mellom egenskaper knyttet til 
boligen og bygningen (boligkvalitet) og 
egenskaper ved det området boligen ligger i 
(bokvalitet). 

Når det korrigeres for de ulike 
kvalitetsdimensjonene fant NIBR at boligene 
som lå i storbyene hadde 14 prosent høyere 
pris enn de som lå i storbyomlandet. 

”Urbane kvaliteter” som det å ha 
gangavstand til en park, økte prisen på 
boligen med 11 prosent, gangavstand til 
restaurant økte prisen med 11 prosent og 
gangavstand til et butikksenter økte prisen 
med 8 prosent.

NIBR 31/2012: Nye boliger i storbyene

Plassering i byområdet
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Byggforsk 2000: Boligpris og byggkvalitet



En analyse av prosjekter i det 
rimeligste sjiktet i alle byene viser at 
boligkvaliteten er grei, selv om få av 
disse prosjektene viser høye 
arkitektonisk ambisjoner. 

Kjøperne kjøpslår med boligkvalitet og 
bokvalitet, og går ned på boligkvalitet 
for å kunne bo sentralt.

NIBR 31/2012: Nye boliger i storbyene

Bokvalitet og 
boligkvalitet
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Brukskvalitet er en bred kategori som handler om 
hvordan selve boligen fungerer. 

Kjøperne har høye forventninger til at nye boliger 
er «smart tenkt» og utført med løsninger som 
bidrar til god brukskvalitet. Mye av dette knyttes til 
en god planløsning, som hvordan rommene er 
plassert i forhold til hverandre, hvordan boligen er 
delt i soner ut fra bruksmønster og hvor stor 
fleksibilitet man har i å tilpasse boligen til egne 
behov. 

I brukskvalitet ligger også boligens lokalisering og 
interaksjon med natur/omgivelser og annen 
bebyggelse.

Direktoratet for byggkvalitet 2016: 
Kartlegging av informasjon som virkemiddel ved kjøp av nye boliger

Nye boliger
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Respondentene er nokså bevisste på at boligen de 
leter etter eller nettopp har kjøpt skal være 
nettopp ny. Dette begrunnes langt på vei med at en 
ny bolig er økonomisk og investeringsmessig
gunstig. 

Oppfatningen er at det lønner seg å kjøpe nytt, det 
gir god avkastning og man får en høy standard for 
pengene. Det tillegges også stor vekt at man får en 
bolig som ikke vil trenge vedlikehold eller 
rehabilitering på mange år fremover. 

De garantier og reklamasjonsrettigheter som følger 
med en helt ny bolig bidrar sterkt til at forbrukerne 
føler trygghet for kjøpet. 

Direktoratet for byggkvalitet 2016: 
Kartlegging av informasjon som virkemiddel ved kjøp av nye boliger

Nye boliger
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Kjøperne er først og fremst villige til å 
betale for urbane kvaliteter, som 
nærhet til butikk og kollektiv-
knutepunkt og nærhet til parker. 

Når det gjelder boligkvaliteter, er 
betalingsviljen mindre og blant de (få) 
attributtene som trekker prisen opp 
inngår ikke livsløpsstandard. 

Spissformulert er det altså villighet 
blant kjøperne til å betale for 
attraktive bymessige omgivelser, men 
ikke for livsløpsstandard.

NIBR 31/2012: Nye boliger i storbyene

Har boligkjøpere (for) 
kort tidshorisont?
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Undersøkelsen indikerer at det foreligger 
en andel boligkjøpere ved hvert 
boligprosjekt som har en økt betalingsvilje 
ved en miljøsertifisert/ miljøvennlig bolig, 
men i ulik grad. 

Resultatet viser at en relativt høy andel 
ville vært villig til å betale mellom 1-6% 
mer regnet av en salgspris på 4 000 000,-. 

Kun 10% ville betalt mer enn 7%. 

Boligprosjekt i massivtre har høyest andel 
boligkjøpere som ville betalt ekstra for en 
miljøvennlig bolig. 

Anne Hæhre 2019: Verdien av en miljøvennlig 
eiendomsutvikling for boligkjøpere

Betalingsvilje for en 
miljøvennlig bolig
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Det er mulig betalingsviljen kan øke i 
fremtiden dersom boligkjøperne kan 
se en mer konkret økonomisk gevinst i 
prosjektet, f. eks. reduserte 
strømkostnader 

“En økonomisk gevinst kan gi en økt 
betalingsvilje” 

Det kan være en viktig annengangs 
verdi når kjøperen skal videreselge 
boligen, slik at det kan være viktig for 
kundene når de tenker på sikt.

Anne Hæhre 2019: Verdien av en miljøvennlig 
eiendomsutvikling for boligkjøpere

Betalingsvilje for en 
miljøvennlig bolig
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Relativt mange seniorer mellom 50 og 71 år 
kan tenke seg å betale for en eller flere 
fellesfunksjoner. Et stort flertall av 
respondentene svarer imidlertid «ikke aktuelt» 
eller «vet ikke» på de fleste fellesfunksjonene 
det ble spurt om. 

Det er bare for kategorien «trimrom» at 
andelen som er villig til å betale for tjenesten er 
høyere enn andelen som stiller seg avvisende.

Betalingsvilligheten for fellesfunksjoner er 
variabel: det er langt fra alle som i praksis tar 
seg råd til å betale de 10–15 prosentene mer 
for en leilighet som er nødvendig for å 
finansiere fellesarealer.

NOVA 12/2018: Boliger i det aldrende samfunnet

Fellesfunksjoner
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Hvis boligen hadde flere enn 2 bad/WC 
økte prisen med 12 prosent, sammenlignet 
med de boligene som hadde 2 eller færre 
rom til bad/WC. 

Å ha balansert ventilasjon økte prisen med 
8 prosent sammenlignet med andre 
løsninger. 

Å ha egen biloppstillingsplass/garasje økte 
prisen med 13 prosent, mens utsikt økte 
prisen med 9 prosent.

Kjøpesterke grupper er mer opptatt av 
utsikt og lysinnfall enn de som kjøper de 
rimeligste leilighetene i et boligprosjekt.

NIBR 31/2012: Nye boliger i storbyene

Egenskaper ved 
boligen
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Boligsøkernes boligpreferanser i rangert rekkefølge
Malin Taaje og Amy-Caroline Løken 2016: Boligpreferanser: Antagelser mot virkelighet



De ulike kjøpergruppene ser ut til å 
vektlegge kvaliteter på ulike måter og er i 
forskjellig grad villige – eller har evne – til å 
betale for kvalitetene.

Bebyggelsesformen ser ut til å være den 
viktigste egenskapen som påvirker prisen. 

Uteplass er en tomtekvalitet som den har 
stor betydning. 

Både småhuskjøpere og de som kjøper 
blokkleiligheter prioriterer uteplass høyt, 
og sier at de er villige til å betale for den.

Byggforsk 2000: Boligpris og byggkvalitet

Uteplass ved boligen
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En studie av effekten av vernestatus på 
eiendomspriser i Oslo viste at eneboliger 
med bevaringsstatus har en 
kvadratmeterpris som er 7,4 prosent 
høyere enn tilsvarende enheter uten 
bevaringsstatus. 

For leilighetene har de (verne)listeførte 
enhetene 1,8 prosent høyere 
kvadratmeterpris, og småhusene har 5,0 
prosent høyere pris. 

Studien kontrollerer for boligens størrelse, 
tomtens størrelse, boligens alder, 
bydelsbeliggenhet og alder på boligen.

Menon Economics 72/2017: Verdien av kulturarv 

Verdien av kulturarv
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Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn


