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Opsummering
En stor del af danskernes formue er pla
ceret i boliger. I 2015 havde de danske
husholdninger samlet set en formue på
2.600 milliarder kroner alene i ejeboliger.1
Boligprisernes udvikling har derfor stor
betydning for både de enkelte boligejeres
økonomi og for den danske økonomi som
helhed. På trods af dette er der meget
lidt fokus på hvordan man i praksis måler
boligprisernes udvikling over tid, såkaldte
boligprisindeks. I dette temahæfte intro
ducerer vi et nyt og forbedret boligprisin
deks og viser, hvordan boligprisindekset
kan bruges til at beskrive den historiske
boligprisudvikling i Storkøbenhavn fra en
ny vinkel.
Det typiske boligprisindeks er baseret på
udviklingen i boligmarkedets gennem
snitlige salgspriser. Hvis de solgte boliger
i et år i gennemsnit er 10 procent dyrere
end det forrige år, vil boligprisindekset sti
ge med 10 procent. Ofte fortolkes disse
indeks som at boligmarkedet generelt er
steget f.eks. 10 procent. Denne fortolk
ning vil dog ofte være misvisende, da det
ikke er de samme boliger der sælges hvert
år. Selv hvis prisudviklingen på boligmar
kedet er helt flad, kan disse boligprisin
deks indikere stigninger eller fald, alene
fordi sammensætningen af de solgte bo
liger er ændret. Flere studier peger på, at
ændringer i boligsammensætningen og
ændringer i placeringen af de solgte boli
ger har haft en stor indflydelse på prisæn
dringerne på boligmarkedet (f.eks. McMil
len, 2008; Hill, 2011; Guerrieri et al. 2013,
Liu et al., 2014).
Vi introducerer i dette temahæfte et bo
ligprisindeks der ikke lider af ovenstående
problem. Dette boligprisindeks er baseret
på en ny statistisk metode til at korrigere
for sammensætningen af de solgte boli
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ger. Derudover kan vi med den nye meto
de følge prisudviklingen for boliger af et
bestemt kvalitetssegment i et bestemt
område. Det giver en præcision og detal
jeringsgrad, der er relevant for alle aktører
på boligmarkedet. Boligsælgere eller -kø
bere benytter disse indeks til at finde det
rette tidspunkt at sælge eller købe, banker
benytter dem i kreditvurderingen af lån
og investorer og udviklere benytter dem
til at finde de bedste investeringsmulig
heder på boligmarkedet.
Vi fokuserer på boligmarkedet i Storkø
benhavn i perioden 1994-2013. I den perio
de har det storkøbenhavnske boligmarked
undergået en markant udvikling, boligpri
serne er generelt steget markant, og flere
kvarterer er gået fra at have Københavns
laveste boligpriser til at have de højeste.
De massive saneringsprojekter, der blev
gennemført i 1990’erne, har ført til en by
med attraktive boliger i alle brokvarterer
ne. Metroen og Øresundsbroen har ført
til en stærkt forbedret infrastruktur, og
det massive boligbyggeboom i midten af
00’erne gav en stor stigning i antallet af
luksusboliger i København. Alle de oven
nævnte faktorer har uomtvisteligt haft
en stor effekt på det generelle boligpris
niveau i Storkøbenhavn.
Temahæftet er opdelt i følgende kapitler:
I kapitel 1 viser vi, at det er nødvendigt at
tage højde for udviklingen af kvaliteten af
solgte boliger for at kunne vurdere prisud
viklingen på boligmarkedet korrekt. I kapi
tel 1 viser vi også, at boligprisudviklingen
er langt mere volatil, end de sædvanlige
boligprisindeks fortæller.
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I kapitel 2 viser vi, at boligprisudviklin
gen varierer meget på tværs af Storkø
benhavn. Kapitlet viser, at priserne på
lejligheder stiger mere i byen end i for
stæderne, at prisen på boliger stiger sig
nifikant mere i gentrificeringsområder, og
at prisudviklingen for enfamilieshuse i de
nordlige og indre forstæder er forskellig
fra udviklingen i de vestlige forstæder.
I kapitel 3 dokumenterer vi signifikante
forskelle i boligprisudviklingen for for
skellige kvalitetssegmenter af boligmar
kedet. Forskellene er især betydelige un
der og umiddelbart efter finanskrisen.
Kapitlet afslører også to svagheder ved
de ”klassiske” gennemsnits- og median
salgsprisindeks og belyser behovet for
at benytte kvalitetsjusterede boligpri
sindeks til at beskrive prisudviklingen på
boligmarkedet.
Endelig opridser vi i det sidste kapitel (Diskussion) fordele ved det nye boligprisin
deks og diskuterer vigtige problematikker
ved anvendelsen af de traditionelle bolig
prisindeks.
For en detaljeret beskrivelse af modellen,
datamaterialet og de anvendte statisti
ske metoder anvendt i denne publikation
refereres til følgende artikel: Mulalic, I., H.
Rasmussen, J. Rouwendal og H. H. Wolt
mann (2017). The Financial Crisis and Di
verging House Prices: Evidence from the
Copenhagen Metropolitan Area. Tinber
gen Institute Discussion Paper.

Hovedresultater
Boligprisudviklingen i perioden
1994-2013 er mere dramatisk end
hvad traditionelle boligprisindeks indikerer
Kvaliteten af de solgte boliger varierer
over tid. Derfor er det nødvendigt at tage
højde for udviklingen i kvaliteten af boli
gerne for at kunne vurdere prisudviklingen
på boligmarkedet korrekt. Vi konstruerer
et endimensionelt kvalitetsmål for hver
eneste bolig på tværs af alle salgstids
punkter og geografiske områder. Det vi
ser sig, at den sande prisudvikling er sig
nifikant mere volatil sammenlignet med
den i et ”klassisk” boligprisindeks (f.eks.
gennemsnitlig salgspris).

Københavns gentrificeringsområder går fra at have de laveste priser på ejerlejligheder af
gennemsnitskvalitet i 1994 til at
være blandt de dyreste områder
i 2013
Priserne på ejerlejligheder er generelt
steget mere i Københavns centrum end
i forstæderne i perioden 1994-2013. Især
ejerlejligheder af lavere kvalitet er steget
relativt mest i Københavns centrum. Pris
stigningen er betydeligt højere i gentri
ficeringsområder sammenlignet med re
sten af København inklusiv de historisk
mere velhavende byområder som Indre
By, Indre Østerbro og Indre Frederiksberg.
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De ”klassiske” boligprisindeks,
fx gennemsnits- og mediansalgsprisindeks, undervurderer
både prisfald under finanskrisen
og stigninger i genopretningen
efter finanskrisen med op til 50
procent
Vores empiriske analyser viser, at gen
nemsnits- og mediansalgsprisindeks ma
skerer en underliggende heterogenitet
i prisudviklingen på boligmarkedet. De
tager heller ikke højde for fluktuationer i
kvaliteten af de solgte boliger. Gennem
snitskvaliteten af solgte boliger i Stor
københavn er ikke konstant over tid og
svinger især meget omkring boligboblen
i 2004-2006. Et ”klassisk” salgsprisin
deks undervurderer således boligprisæn
dringer.

Et nyt boligprisindeks
for Storkøbenhavn

Boligprisernes udvikling har stor betydning for både de
enkelte boligejeres økonomi og for den danske øko
nomi som helhed. I dette temahæfte introducerer vi
et nyt og forbedret boligprisindeks, og viser hvordan
indekset kan bruges til at beskrive boligprisudviklingen
fra en ny vinkel.
Vi beskriver fluktuationerne i kvaliteten og prisen
af alle solgte boliger i perioden 1994-2013, og vi un
dersøger, om den sande prisudvikling var mere eller
mindre volatil end de klassiske boligprisindeks vidner
om. Vi undersøger også, hvor gode de klassiske bolig
prisindeks er til at måle prisfald og stigninger under
finanskrisen og den efterfølgende genopretning. Med
det nye boligprisindeks har vi derudover identificeret
i hvilke områder priserne er steget mest.

