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Den makroøkonomiske utviklingen i 2007

Den globale BNP-veksten ble i 2007 på rundt 5 % og på samme
nivå som veksten i 2006. Høsten 2007 var preget av uro i de
internasjonale finansmarkedene, som ble utløst av nedturen i det
amerikanske boligmarkedet. Veksten i de asiatiske landene har
vært god gjennom hele 2007 og bidratt til å kompensere for ned-
gangen i amerikansk økonomi. Inflasjonen i India og Kina har økt
gjennom 2007 og ligger nå på vel 6 % i årlig vekst. Dette har
bidratt til at rentene er blitt satt opp, og myndighetene har tillatt
valutaene å styrke seg for å motvirke inflasjonen. 

Uroen i de amerikanske markedene har også ført til at veksten i
forbruket i USA har falt gjennom høsten 2007. Anslagene på BNP-
veksten har blitt justert nedover gjennom hele 2007, og samlet
BNP-vekst endte på 2,3 % for 2007 og ned fra 3 % i 2006. Den
amerikanske sentralbanken har kuttet rentene og tilført markedet
likviditet for å demme opp for nedgangen. Et viktig spørsmål for
2008 er om amerikansk økonomi nærmer seg en resesjon.

Veksten i Eurosonen ble noe lavere enn tidligere anslått og BNP-
veksten endte på i overkant av 2,5 % mot 3 % året før.
Hovedgrunnen til lavere vekstrater er konsekvensene av uroen i
finansmarkedene og lavere vekst i forbruket enn lagt til grunn. 

Norsk økonomi utviklet seg klart mer positivt enn hva vi forut -
satte. BNP-veksten ble på rundt 5,8 %, vår antagelse var på 3 %.
Veksten skyldes i stor grad fortsatt høy vekst i etterspørselen fra
fastlandsøkonomien. Styringsrenten har økt fra 3,75 % i januar til
5,25 % på slutten av året. Det sterke etterspørselsveksten har
kommet sammen med en sterk produktivitetsvekst i 2007 og fort-
satt god tilgang på utenlandsk arbeidskraft.

Dansk økonomi utviklet seg noe svakere gjennom 2007 enn hva
en antok. BNP-veksten ble på 1,7 %. Det var lavere vekst både
innen forbruk, investeringer og eksport enn ventet. Selv med
lavere BNP-vekst økte sysselsettingen gjennom året samtidig
med at arbeidsledigheten gikk ned.

Svensk økonomi viste en svakere vekst i andre halvår i 2007 enn
antatt. BNP-veksten for 2007 endte trolig på 2,7 – 2,9 % som er
ned fra 4,1 % året før. Nedgangen skyldes i hovedsak at eksport-
veksten har avtatt, noe som igjen har bidratt til mindre vekst i
produksjon og investeringer. Forbruksveksten har imidlertid fort-
satt på høyt nivå og inflasjonen har tatt seg opp, noe som gjør
det trolig at Riksbanken kan øke rentene fremover

B/A-markedet i 2007
Norge
Vi antar en volumvekst i B/A-markedet på rundt 3 % i 2007. Det er
særlig innen yrkesbygg og anlegg at veksten har vært størst. Alle
indikatorer viser at igangsettingen av boliger trolig kommer på
rundt 32 000 for 2007, mens vi ventet et markant fall gjennom
året. Vi ser nå at entreprenørenes ordrebeholdning av boligpro-
sjekter har avtatt, noe som signaliserer en lavere boligbygging i
2008. Høy igangsetting har bidratt til at boliginvesteringene har
holdt seg godt oppe i 2007 og med en vekst på rundt 2 %.

Danmark
Bygg og anleggsinvesteringene i Danmark økte med vel 1 % i
2007, vårt anslag var på 3 %. Det var nedgangen i boligmarkedet
som i hovedsak bidro til avviket, men også anlegg og yrkesbygg
viste en svakere utvikling enn antatt. 
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Hvordan gikk det i 2007?

Den globale BNP-veksten ble 

trolig rundt 5 % i 2007

BNP-vekst i Norge på 5,8 % 
i 2007, og farten er fortsatt god 

i økonomien
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Sverige
Bygg- og anleggsinvesteringene økte med 6 % i 2007 mot 9 %
året før. Veksten kom innen boliger og yrkesbygg, mens den for-
ventede oppgangen innen anlegg har latt vente på seg.
Boliginvesteringene økte med rundt 10% i 2007, mens igangset-
tingen av boliger nærmer seg 29000 enheter i årlig rate. Veksten i
investeringene skyltes både økt aktivitet innen ombyggingsakti-
vitet og høy igangsetting året før. Utover høsten var det imidler-
tid tegn til noe lavere boligetterspørsel og lavere igangsetting.
Aktiviteten innen yrkesbygg er fortsatt høy og investeringene
økte med rundt 9 % i 2007. 

Utsikter for 2008: Hovedpunkter

Hvilken vekst vi får i internasjonal økonomi i 2008, avhenger i
dag av flere faktorer. Uroen i finansmarkedene som følge av fallet
i boligmarkedet i USA og store tap i bl.a banksektoren og påføl-
gende kraftig børsnedgang har skapt stor usikkerhet om hvilken
effekt dette kan få for realøkonomien i USA og verden for øvrig.   

Klarer en å få til en ”myk landing” i USA gjennom kraftige rente-
kutt og at forbruket holdes oppe gjennom at arbeidsmarkedet
holdes oppe, blir trolig effekten moderat. Blir det en resesjon
med negativ vekst i to kvartaler, kan effekten på internasjonal
økonomi bli betydelig. Konsensus i dag ligger på en BNP-vekst i
USA på rundt 2 %, fordelt på en vekstrate på 1 % i første halvår
og noe sterkere vekst utover høsten 2008. 

De europeiske landene er i mindre grad enn tidligere avhengig av
eksporten til USA og har dreid eksporten mer mot tidligere øst
europeiske land samt Asia. Dette har medført at eurolandene har
klart å holde eksportveksten oppe til tross for lavere etterspørsel
fra USA. Forbruksveksten i Europa er fortsatt lav, selv om den har
tatt seg opp den siste tiden. Samlet sett forventes en BNP-vekst
for euroland på om lag 2 – 2,5 % for 2008. 

Hovedpunktene i utviklingen for 2008 er:

Norge
• BNP-vekst på 3 % 
• Fortsatt stramt arbeidsmarked og reallønnsvekst på ca 4%
• B/A-investeringene øker med 1,5 % 
• Boliginvesteringene avtar (-2,5 %)
• Vekst i boligprisene på 3-4 % gjennom året
• Rundt 28 000 boliger igangsettes
• 4,5 % vekst i yrkesbygginvesteringene
• Fortsatt godt og økende anleggsmarked

Danmark
• BNP-vekst på 1,3 %
• Arbeidsledigheten vil øke svakt gjennom året
• Økende inflasjon og svakt avtagende markedsrente
• Lavere B/A-aktivitet (-5 %)
• Boliginvesteringene faller betydelig (-15 %)
• Investeringene i yrkesbygg opp 3 %
• Anleggsaktiviteten øker med 8 %

Sverige
• BNP-vekst på 2,5 %
• Fortsatt lav arbeidsledighet og økende inflasjon
• Rentenivået økende gjennom året
• 4 % vekst i B/A-investeringene
• 8 % vekst i yrkesbygginvesteringene
• Anleggsaktiviteten øker jevnt (5 %)
• Nedgang i boligprisene første halvår i år, men vekst i andre 

halvår

BNP-vekst i Euroland på 
2,5 % i 2008
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Indikatorer for norsk økonomi

Etter en rekordhøy BNP-vekst i 2007 på ca 5,7 % og med en vekst
i 4. kvartal på over 6 % årlig rate, gikk en inn i 2008 med høyt
veksttempo. Det forventes imidlertid en avdempet vekst i år både
i forbruk, investeringer og eksport. Et konsensusanslag på rundt 
3 % vekst i BNP synes dermed rimelig. 

Det private forbruket økte med 6,7 % i 2007 som følge av høykon-
junkturen Dette er den høyeste veksten siden 1985. Veksten i
detaljomsetningen var sterk gjennom hele 2007, med unntak av
en liten svekkelse rundt sommeren. Utover høsten har veksten i
detaljhandelen fortsatt uten noen tegn til svekkelse

For 2008 antar vi en noe lavere vekst, 2,5 % mot 4 % i 2007. Høy
lønnsvekst og utsikter til utflating av rentenivået bidrar til vekst,
mens et svakere boligmarked og nedgang i låneveksten indikerer
en lavere vekst i detaljhandelen i år.

Siste observasjon desember 2007

BNP-veksten i Norge på vel 
3 % i 2008, 

2,5 % vekst i detaljomsetningen

Trolig lavere vekst i 
detaljhandelen i 2008

Norge
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Økende inflasjon, 
men følger renten etter?

Arbeidsledigheten inklusive personer på arbeidsmarkedstiltak
(bruttoledigheten) falt betydelig mer enn antatt i 2007 og er nå på
et lavnivå tilsvarende det vi hadde i 1988. Ledighetsraten målt på
denne måten er nå på 1,9 %.  Import av arbeidskraft og vekst i
befolkningen har bidratt til at arbeidstilbudet har økt betydelig i
denne oppgangskonjunkturen. Høy lønnsvekst i 2007 og utsikter
til økt lønnsvekst også i 2008, indikerer at vi nærmer oss en kapa-
sitetsgrense. Det er derfor lite trolig at vi får en ytterligere ned-
gang i arbeidsledigheten i 2008. I tillegg vil svakere vekst i øko-
nomien og lavere eksportvekst bidra til lavere etterspørsel etter
arbeidskraft enn hva vi har sett siste årene.  Vi tror derfor at
arbeidsledigheten flater ut i 2008 på dagens nivå, men med utsik-
ter til en liten oppgang på slutten av året.

Flere forhold ser nå ut til å trekke inflasjonen opp. Internasjonalt
er inflasjonen i ferd med å øke vesentlig som følge av økte ener-
gipriser. Dette vil smitte over på Norge gjennom økte priser på
importerte varer. I tillegg vil økte lønnskostnader i Norge bidra til
at produksjonskostnadene pr. enhet, øker som igjen øker inflasjo-
nen. 

Kjerneinflasjonen (inflasjon justert for avgiftsendringer og energi-
priser) har økt jevnt siste året og kommer trolig opp mot vel 2 % i
løpet av 2008 og mot målet 2,5 % i løpet av 2009. 

Arbeidsledigheten flater ut på
historisk lavt nivå



Renteutviklingen fremover påvirkes av to motstridende krefter.
Innenlandske forhold i norsk økonomi, med høy produktivitets-
vekst, lønnsøkning og økende inflasjon tilsier flere renteøkninger
fremover og et jevnt økende rentenivå. I motsatt retning trekker
svakere internasjonale konjunkturer med fallende rentenivå, 
særlig i USA. 

Norges Bank tegner et rentebilde tilsvarende en rentetopp på
5,37 % i tredje kvartal i 2008. Hvis utviklingen i de internasjonale
konjunkturene er mer avklart og lønnsoppgjøret gir en lavere
lønnsøkning enn antatt, vil trolig styringsrenten settes opp i løpet
av våren (mai) og bli liggende på 5,50 % ut året. Det betyr en flat
markedsrente på rundt 5,8 % ut 2008.

Bygg- anlegg og eiendomsmarkedet

B/A-markedet
Ordresituasjonen
Tilgangen på nye ordrer pr. tredje kvartal 2007 var betydelig
lavere sammenlignet med første kvartal. Det var nedgang innen-
for både boliger og anlegg. 

Det er imidlertid for tidlig å konkludere med at dette indikerer et
omslag i det samlede BA-markedet eller et signal om at næring-
en befinner seg på full kapasitetsutnyttelse og dermed viser 
større forsiktighet ved å inngå nye ordrer. 
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Vi venter en flat renteutvikling 
for 2008



Bygg- og anleggsinvesteringene ventes å øke med 1,5 % i 2008,
mot i underkant av 3 % i 2007.  Trolig vil det lave vekstnivået fort-
sette også i 2009, men med utsikter til høyere vekst fra 2010 til
2012. Utsikter til lavere rentenivå og bedring i internasjonal 
økonomi vil kunne bidra til ny vekst.

• Boliginvesteringer ventes å avta med om lag 2,5 %. Nivået på 
boligproduksjonen er fortsatt høyt. Både for 2009 og 2010 for-
ventes svakere boliginvesteringer, men med utsikter til ny vekst
fra 2011.

• Veksten i yrkesbygginvesteringene vil fortsette i 2008 innen 
både privat og offentlig sektor. Trolig vil veksten avta mot 2012, 
men med positivt fortegn i hele perioden. Det gjelder spesielt 
innen større ombyggingsarbeider av eksisterende yrkesbygg, 
som vil bidra til å holde investeringene oppe, mens igangset-
tingen av nye kvadratmeter yrkesbygg trolig avtar.

• Utsiktene til vekst innen anleggsinvesteringene frem til og med 
2010 er gode. Det gjelder såvel vei og jernbane som energi-
anlegg. Den nylig fremlagte Nasjonal Transportplan 2010 - 2020 
indikerer liten vekst innen nye anlegg, men mer til reparasjon 
og vedlikehold av eksisterende vei- og jernbaneanlegg. 
Her vil trolig den politiske prosessen fremover avklare hvilke 
ambisjoner en skal legge aktiviteten på. 

• Innen reparasjon og vedlikehold av bygninger og anlegg er 
vekstutsiktene gode. Spesielt gjelder dette innenfor eksiste-
rende infrastrukturanlegg. Transportplanen som nylig ble lagt 
frem, indikerer som nevnt en sterk satsing på bedre vei- og 
jernbanestandard. 
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B/A investeringene øker med 
vel 1,5 % i 2008
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Vekst i boligprisene gjennom
2008 på rundt 4 % i landet 

som helhet

Boligprisene
Nedgangen i boligprisene kom for alvor i andre halvdel av 2007
etter at prisnivået økte svakt i første halvår. I forhold til desember
2006 var prisene på leiligheter i desember 2007 i gjennomsnitt på
tilnærmet samme nivå. I januar i år økte prisene på brukte boli-
ger i Oslo på i underkant av 3 % fra desember. For hele landet
var det en svak nedgang i boligprisene, dersom en tar hensyn til
sesongvariasjonene. 

Siste observasjon januar 2008

De faktorene som bidrar til å bestemme boligprisene fremover,
ventes å utvikle seg som følger:

• God reallønnsvekst på rundt 4 % og utsikter til rimelig høyt 
forbruk

• Utsikter til at rentetoppen er nådd og muligheter til lavere 
renter på sikt

• Arbeidsledigheten på historisk lavt nivå og fortsatt høy syssel-
setting

• Fortsatt god befolkningsøkning og store flyttinger mot sentrale 
strøk vil bidra til fortsatt høy etterspørsel etter boliger.

Mens følgende faktorer trekker prisene ned:

• Tilbudet av nye boliger forblir fortsatt høyt gjennom 2008, som 
følge av høyt nivå på boligbyggingen over lang tid

• Børsuro og svakere internasjonal økonomi kan bidra til 
pessimisme og forsiktighet hos boligkjøperne

Vårt anslag er at prisene på leiligheter i gjennomsnitt skal ytterli-
gere ned frem mot sommeren, for deretter å stige svakt. Det
medfører en vekst på 4 % for perioden desember 2007 til desem-
ber 2008. Veksten fra 2007 til 2008 vil da ligge på -4 % for leilig-
heter.
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OBOS prisene trolig opp 
3 % gjennom året

28 000 boliger igangsatt i 2008

Omsetningsprisene på OBOS-boliger utviklet seg betydelig sva-
kere gjennom 2007 enn hva vi antok. Tall for januar viser en vekst
i forhold til desember. Vi tror prisene skal ytterligere ned frem til
våren før vi får ny vekst igjen. Fra januar i år til januar neste år
forventes en vekst på 3 %.  

Igangsetting av boliger
Boligbyggingen holdt seg oppe gjennom 2007, og antall igang -
satte boliger kan komme opp mot 32 000. Det er over nivået for
2006. Veksten i boligbyggingen kom i Akershus, Buskerud,
Vestfold og Hordaland, mens Oslo hadde lavere igangsetting i
forhold til 2006. 

Vi legger til grunn en betydelig lavere boligbygging i 2008, med
en årlig igangsetting på slutten av året på rundt 28 000 enheter.
Vi har tidligere antatt et ”naturlig” nivå på boligbyggingen i et
lengre perspektiv på rundt 25 000 boliger pr. år for å møte en
antatt befolkningsøkning og flyttemønster. Nedgangen nå kan
sees på som en tilpasning til dette nivået.  

Igangsetting av yrkesbygg
Igangsettingen av yrkesbygg økte med nesten 20 % fra november
2006 til november 2007.

Fra januar 2007 til november ble det igangsatt 4,1 millioner kva-
dratmeter bygg til næringsformål, noe som er en økning på 26 %
fra et rekordhøyt nivå i 2006. I tillegg ble det igangsatt 1,3 millio-
ner kvadratmeter til garasjer og fritidsbygg, som ikke defineres
som næringsbygg. Økningen var størst innen bygg for transport
og kommunikasjon, mens andelen bygg for handelsvirksomhet
(for eksempel kjøpesenter) fortsatt er størst. 

Source: OBOS, egne anslag
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Utviklingen i 2008 antar vi blir som følgende:
• Innen kontorbygg ventes en svak nedgang i nye bygg
• Forretningsbygg vil trolig fortsatt få en svak vekst ut fra anta-

gelsen om en fortsatt god økonomisk utvikling og vekst i real-
lønnen (+4 %)

• Fortsatt vekst innen bygg for transport og kommunikasjon
• Innen helsebygg og undervisningsbygg forventes det at den 

høye aktiviteten vi har i dag videreføres. Derimot vil bolig  -
garasjer og fritidsbygg fortsatt avta noe i 2008.

Siste observasjon november 2007

Vi legger derfor til grunn en fortsatt vekst i igangsettingen av
yrkesbygg frem mot sommeren 2008, og deretter en gradvis
lavere igangsetting.

Årlig vekst i byggekostnadene på 6 % gjennom 2007

Byggekostnadene har vokst betydelig gjennom 2007. For bolig-
blokker har den årlige prisveksten ligget rundt 6 %. Veksten skyl-
des i hovedsak kraftig vekst i materialprisene på rundt 9 %. På
slutten av året gikk prisveksten for materialer noe ned. Lavere
press i B/A-markedet kan bidra til noe lavere vekst i byggekostna-
dene. I motsatt retning trekker lønnskostnadene som ventes å
øke. Prisene på importerte varer kan også øke noe. Hva tota l -
effekten av dette blir er vanskelig å forutsi. Samlet sett tror vi vek-
sten i byggekostnadene kan ligge på dagens nivå gjennom 2008.

Igangsettingen av yrkesbygg på

høyt og stabilt nivå også i 2008

Trolig vekst i byggekostnadene 
på 5-6 % i 2008
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Indikatorer for dansk økonomi

BNP-veksten i 2008 ventes på vel 1,3 % som er noe lavere enn
veksten i 2007 på 1,7 %. Utviklingen i 2007 med lavere vekst i 
privat og offentlig forbruk, lavere vekst i investeringer og lavere
eksportvekst ventes å fortsette i 2008.

Det ligger imidlertid an til en ”myk landing” i dansk økonomi de
neste to årene. Risikoen er først og fremst knyttet til utviklingen i
internasjonal økonomi, som kan bidra til ytterligere nedgang i
forbruk og eksport. Det må forventes en strammere finanspolitikk
i Danmark de kommende årene for å hindre overoppheting av 
økonomien.

Arbeidsledigheten fortsatte å avta gjennom 2007 og endte bety-
delig lavere enn antatt. Ledigheten er nå på nivå med det en
hadde tidlig på 70-tallet.

Siste observasjon desember 2007

I takt med den svakere konjunkturutviklingen i år ventes arbeids-
ledigheten å øke igjen i løpet av året. I tillegg vil den lave produk-
tivitetsutviklingen en har hatt de siste årene, bidra til at flere
bedrifter får redusert inntjening. Dette vil igjen kunne øke
arbeidsledigheten. Vi regner med en beskjeden økning ut fra en
antagelse om at flere arbeidsledige er utenlandsk arbeidskraft
som ikke melder seg arbeidsledig, men reiser tilbake til hjem -
landet. 

Industriproduksjonen i Danmark har økt med om lag 1,5 % i 2007.
For 2008 ventes en fortsatt svak vekst på rundt 2 %, både som
følge av lavere eksport og noe lavere innenlandsk etterspørsel. 

BNP-vekst på 1,3 % i 2008

Arbeidsledigheten har trolig 
nådd bunnen

Danmark
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Svakere vekst i 

detaljomsetningen i Danmark

Siste observasjon november 2007

Siste observasjon november 2007

Detaljomsetningen (eks. biler) økte med om lag 2 % for 2007, som
var under våre anslag for 2007. Vi tror på en fortsatt lav vekst i
detaljomsetningen i 2008 (3 %). 

Inflasjonen økte betydelig i siste halvår 2007 og ligger nå på
rundt 2,5 % årlig. Det er særlig prisene på mat og energi som
bidro til oppgangen. Gjennom 2008 forventes at energiprisene vil
bidra mindre til inflasjonen, mens prisene på innenlandske pro-
dukter kombinert med høy lønnsvekst vil bidra til å holde inflasjo-
nen på mellom 2 og 2,5 % gjennom året.
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Lavere B/A-aktivitet i Danmark 

de neste to årene

Renten i Danmark følger i hovedsak renten i Europa, men med 
25 pp forskjell. Denne forskjellen har de siste årene vært konstant
med unntak av slutten av 2007 da pengemarkedsrenten i Danmark
falt. Den danske kronen har siste året falt noe, og nasjonalbanken
har gjennom intervensjoner forsøkt å styrke kronen, men uten å
lykkes. Det ventes også for inneværende år at Nationalbanken
skal forsøke å videreføre renteforskjellen mot ECB på 25 pp.
Markedsrentene i Danmark har historisk ligget noe over rentene i
eurosonen.

Siste observasjon januar 2008

Det forventes at pengemarkedsrenten vil falle svakt gjennom
2008.

Bygg- og anleggsmarkedet 

Utsiktene for B/A-markedet i Danmark ser nå svakere ut enn det
vi har sett tidligere, men med bedre internasjonale konjunkturer
og et bedret boligmarked fra 2010, ligger det an til ny vekst fra
andre halvår 2010. Nedgangen må imidlertid sees på bakgrunn av
et godt B/A-marked over flere år, noe som har bidratt til at aktivi-
tetsnivået på slutten av 2007 var rimelig høyt. Sysselsettingen i
bygg og anlegg var på slutten av 2007 på 182 000, noe som er et
historisk høyt nivå. 

Boliginvesteringene ventes å falle relativt mye (-15 %) i 2008,
men også her fra høyt nivå. Det er nedgangen i antallet igangsat-
te boliger som bidrar til nedgangen, mens investeringer i ombyg-
ging av boliger holder seg oppe på et normalt nivå.
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Anleggsinvesteringene 

gradvis opp

Fortsatt svakt boligmarked 
i København

Yrkesbygg
Investeringene i yrkesbygg har holdt seg på et høyt nivå over
flere år. Veksten i 2008 blir på ca 3 % og kommer vesentlig innen
privat sektor og innen større ombygginger av eksisterende bygg.
Offentlige investeringer forventes å flate ut, men på et høyt nivå   

Anlegg
Det er utsikter til en bedring av anleggsinvesteringene i Danmark.
Det er særlig innen miljø, vei og jernbane at det ventes en opp-
gang.

Samlet sett viser figuren at det er forventninger til lavere syssel-
setting i bygg og anlegg i Danmark for neste kvartal.
Forventningene om lavere sysselsetting er likt fordelt mellom
bygg og anlegg

Boligmarkedet
Omsetningsprisene på boliger fortsatte ned også i 2007 og lå i
fjerde kvartal 2007 i København ca 15 % lavere enn i samme 
kvartal året før. For landet som helhet lå prisene ca. 8 % lavere.
Mye tyder på at det er pessimismen som råder i markedet.
Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt med høy sysselsetting. 
Rentene har økt noe, men er fortsatt på relativt lavt nivå, og 
reallønnsutviklingen har vært meget god også i 2007. I tillegg er
det mye som tyder på at tilflyttingen til byene fortsatt er stor.

Siste observasjon 4. kvartal 2007
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Det er derfor vanskelig å anslå prisutviklingen fremover. De real -
økonomiske forholdene knyttet til produksjon, forbruk og arbeids-
ledighet blir trolig litt svakere i 2008, men uten utsikter til rese-
sjon. Utlånsrentene kan bli noe lavere og hindre ytterligere fall i
prisene. Det er i tillegg utsikter til en god lønnsutvikling. Tilbudet
av nye boliger vil avta gradvis gjennom 2008, som følge av lav
boligbygging gjennom 2007. I beste fall bør dette kunne lede til at
prisene nærmer seg bunnen, og at vi i starten på 2009 kan se ny
vekst i boligmarkedet.

Boligbyggingen utviklet seg om lag som ventet gjennom 2007
med rundt 23 000 igangsatte boliger; våre anslag var på 26 000.

Siste observasjon oktober 2007

Byggeaktiviteten vil avta gradvis gjennom første halvår 2008.
Samlet for 2008 vil igangsettingen komme på 18 000 boliger,
men med utsikter til noe økende aktivitet i 2009.

Lavere boligbygging i 2008, 
19000 igangsatt, men gradvis

vekst deretter



Indikatorer for svensk økonomi
Svensk økonomi utviklet seg svakere andre halvår i 2007 enn
antatt. BNP-veksten for 2007 endte trolig på 2,7 – 2,9 %, som er
ned fra 4,1 % året før. Nedgangen er jevnt fordelt på alle kompo-
nenter.

Oppbremsingen i svensk økonomi skjedde raskere enn de fleste
hadde forutsett. Nøkkeltall så langt tyder på en ytterligere opp-
bremsing inn i 2008. Det er særlig negative bidrag fra produk-
sjonssiden som påvirker veksten. Bruttoinvesteringene har de
siste årene økt med gjennomsnittlig 8 % pr. år. Det er grunn til 
å anta at veksten blir betydelig lavere inneværende år (4-5 % ).
Eksportutviklingen blir også avgjørende for utviklingen i 2008.
Med de forutsetninger som ligger til grunn for svensk økonomi
vil eksportveksten bli liggende på rundt 3 %. 

Risikofaktorene er i utviklingen i USA og eurosonen. Dersom 
vekstutsiktene her svekkes ytterligere, kan trolig Riksbanken
måtte benytte renten tidligere enn antatt. Dilemmaet for
Riksbanken er imidlertid hensynet til en økende inflasjon innen-
lands og en eventuell svekkelse av internasjonal økonomi.

Arbeidsledigheten falt gjennom hele 2007 i tråd med våre anta-
gelser, og sysselsettingsveksten har vært stabil gjennom hele
året. Det stramme arbeidsmarkedet førte imidlertid til den krafti-
ge lønnsøkningen i 2007 gjennom den fremforhandlede tariffav-
talen. Lønnsveksten fremover kan bli liggende på mellom 4,5 og
5 % pr år. Selv om vekstutsiktene er svakere enn tidligere, er inn-
tjeningene i bedriftene fortsatt god. Arbeidsledigheten holder seg
fortsatt lav, lønnsglidningen vil øke og de samlede lønnsutbeta-
lingene for 2008 kommer til å bli gode.  

Siste observasjon desember 2007

Den antatt høye lønnsveksten er hovedargumentet for fortsatt
høyt forbruk i 2008. Privat konsum økte i Sverige i 2007 med om
lag 3,5 %. Imidlertid har inflasjonen tatt seg opp og ligger nå på
3,5 % i årlig vekstrate. Dersom dette fortsetter inn i 2008 kan ren-
ten øke mer enn antatt, gi lavere reallønnsvekst og dermed
lavere forbruk. Vi venter en vekst i detaljomsetningen på om lag 
5 % for 2007. 
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BNP-vekst på 2,5 % i 2008

Fortsatt lav arbeidsledighet i 2008

Høyt forbruk og 
detaljomsetning i 2007

Sverige



Siste observasjon desember 2007

Industriproduksjonen i Sverige økte med om lag 4 % i 2007, som
er i samsvar med de prognoser vi hadde i starten av året.
Variasjonene fra måned til måned er imidlertid relativt store, noe
som medfører vanskeligheter med å gi en presis tolkning av tren-
den. I samsvar med den gunstige eksportutviklingen og svenske
bedrifters konkurransekraft er det grunn til å anta at industripro-
duksjonen øker noe mindre enn i det siste året. 

Siste observasjon desember 2007

Lønnsoppgjøret bidro til sterkere lønnsvekst enn lagt til grunn.
Dette, sammen med høy sysselsettingsvekst og økende priser på
importerte varer, har bidratt til at inflasjonen har økt betydelig og
ligger i dag på om lag 3,5 % i årlig rate. Prisstigningen justert for
avgifter og husleie (KPIX) ligger nå på 2 %, noe som er høyere
enn det Riksbanken har lagt til grunn for rentefastsettelsen. 
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Industriproduksjonen 
opp 3 % i 2008

Økende inflasjon og 
renteoppgang i Sverige 2008



Styringsrenten ligger nå på 4 %, etter å ha blitt økt fire ganger
med 0,25 pp i 2007. Dette nivået er om lag det Riksbanken tidli-
gere har definert som et nøytralt nivå. Dilemmaet nå er den høye
inflasjonen og svakere konjunkturutsikter. Lønnsglidningen i
Sverige vil i år bli en viktig nøkkelfaktor for rentefastsettingen i
2008. Vi antar at styringsrenten på slutten av året vil ligge på 
4,5 %

Siste observasjon januar 2008

Det kan medføre en stigende markedsrente som ligger på 4,75 %
på slutten av året.
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Bygg- og anleggsmarkedet 

Veksten i B/A-investeringene var på 6 % i 2007, som var i samsvar
med våre prognoser og veksten kom spesielt innen boliger og
yrkesbygg. For 2008 ventes temperaturen fortsatt å være høy
innen B/A-markedet. Boliginvesteringene hadde en rekordvekst i
2007 på vel 12 %, men veksten avtar noe fremover i takt med at
igangsettingen avtok i 2007. Vi tror at veksten i investeringer i
ombygging og tilbygg holder seg oppe og bidrar til en positiv
vekst i boliginvesteringene i 2008. Det er innen yrkesbygg vi 
venter at veksten vil være størst. 

Veksten i investeringer i yrkesbygg, som startet i 2005, fortsatte i
2007 hvor veksten ble om lag 8 % og betydelig over våre progno-
ser. Det er flere faktorer som har bidratt til veksten. Sterk vekst i
innenlandsk etterspørsel har bidratt til sterk vekst i lokaler til han-
delsformål. Det har i tillegg vært en betydelig vekst innen hotel-
ler. I Stockholms- og Göteborgsregionen pågår det nå en betyde-
lig investeringsaktivitet for å øke hotellkapasiteten. Også industri-
ens bygginvesteringer øker med rundt 15 % neste år, men fra et
lavt nivå. Særlig innen prosess- og metallindustrien øker investe-
ringene i 2008. Ett eksempel er den petrokjemiske industrien i
Stenungsund og Lysekil som foretar titalls milliardinvesteringer.   

Veksten innen offentlige lokaler forventes fortsatt å ligge på et
høyt nivå, selv om veksten anslås å bli litt lavere enn i årene
2005-2007. Veksten er imidlertid størst innen helse- og omsorgs-
bygg. Av konkrete prosjekter kan nevnes Karolinska Universitets -
sykehus i Solna og Centralsjukhuset i Karlstad. 

Samlet sett ventes en vekst innen yrkesbygg i 2008 på om lag 
8 %. Veksten blir betydelig lavere i 2009 og frem mot 2012, men
aktivitetsnivået vurderes likevel som høyt.

Anleggsinvesteringene vokste med 1 % i 2007, og veksten var
størst innen private anlegg, mens offentlige anleggsinvesteringer
gikk noe ned. For 2008 ventes det at de offentlige investeringene
tar seg opp og bidrar til en samlet vekst på rundt 5 %. Den sterke
veksten innen anlegg forskyves trolig i tid. Det er flere store
anleggsprosjekter under arbeid for tiden, deriblant Citytunnelen i
Malmö, Haparandabanen og dobbelspor Göteborg – Trollhättan. 
I Stockholm er det største anleggsprosjektet, Norra Länken under
arbeid.
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B/A-investeringene opp 
4 % i 2008

Noe økning innen private anlegg,
offentlige henger etter



Boligmarkedet
Antallet igangsatte boliger kom i 2007 trolig til å ligge på i under-
kant av 30 000, som er en minskning på rundt 35%. Minskningen
for blokker (flerbostadshus) har sammenheng med bortfallet av
de statlige boligsubsidier ved årsskiftet 2006/2007. Fortsatt god
økonomi i husholdningene, demografiske faktorer som stor inn-
flytting til vekstområdene og fortsatt økt sysselsetting, vil bidra til
økende igangsetting av blokkleiligheter fremover. Igangsettingen
i 2008 anslår vi til 36 000 og økende til i underkant av 40 000
frem til 2011. Det er trolig leiligheter i blokker som øker, mens
antallet småhus holder seg på 15 – 17 000 enheter.

Ser vi på antallet godkjente bygg (bygglov), har Stor-Stockholm
en økende trend og Göteborg en avtagende trend, mens nivået 
i Skåne er uendret.   

Byggekostnadene økte betydelig i 2007 og var oppe i en vekst på
7 % i årlig rate. Veksten avtok noe gjennom høsten og var ved
utgangen av 2007 på 5,5 %. Det er veksten i materialprisene som
har trukket opp kostnadene. For 2008 vil kostnadsveksten fortsatt
holde seg oppe på høyt nivå, mellom 5 og 6 %.

Boligprisene
I løpet av høsten 2007 gikk omsetningsprisene på brukte boliger
ned igjen etter en periode på tre år med sterk vekst. Prisnedgangen
må sees på som en konsekvens av uroen på de finansielle marke-
dene og utsikter for økende rentenivå fremover. Vårt anslag er at
”nedkjølingen” i boligmarkedet fortsetter også gjennom 2008 og
med fortsatt fallende priser. Hvor sterk nedgangen blir, vil av henge
av hvordan de finansielle markedene utvikler seg, samt hvor sterk
den innenlandske inflasjonen blir og dermed renteutviklingen.
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Utviklingen i omsetningsprisene vil imidlertid variere noe mellom
vekstregionene.

Våre prognoser for 2008 bygger på følgende faktorer som vil
trekke prisene opp
• Reallønnsvekst på 2,5 % og fortsatt høy sysselsetting
• Fortsatt god vekst i realøkonomien (forbruk, investeringer og 

produksjon)
• Fortsatt god husholdningsøkonomi
• Tilflytting til vekstområdene og demografisk utvikling

Faktorer som trekker prisene ned er:
• Uro i finansmarkedene og uro på børsene
• Høyt tilbud av boliger i markedet
• Kraftig prisstigning over flere år

På bakgrunn av dette er vårt generelle bilde at prisene på boliger
kommer til å gå ned første halvår i år, for deretter å øke igjen
andre halvår. For de enkelte vekstområdene er utsiktene som 
følger: 

I Stockholm har prisveksten de siste årene vært sterkest med år -
lige vekstrater opp mot 30 %. Prisene økte med 9 % fra 4. kvartal
2006 til samme kvartal 2007, våre antagelser var 11 %. I 4 kvartal
gikk prisene betydelig ned i Stockholm på rundt 9 % i forhold til
kvartalet før. Det forventes en videre justering av prisnivået ned-
over gjennom første halvdel av 2008, men med utsikter til svak
vekst i andre halvår. Nedgangen er anslått til -1 % fra 4. kvartal
2007 til 4. kvartal 2008.

I Skåne (Malmö) utviklet prisene seg litt svakere enn vi ventet for
2007 med en vekst på 13 % (vår antagelse 20%) gjennom året. 
I 4. kvartal fikk vi også her en korreksjon nedover i prisene på 
ca. 5 % . Tilflyttingen til regionen er fortsatt stor, og det er mangel
på boliger i tettstedene. Usikkerheten for Skåne er i hvilken grad
utviklingen i boligprisene påvirkes av det svake boligmarkedet 
i Københavnregionen. De demografiske faktorene og veksten i
sysselsettingen i regionen tilsier en fortsatt vekst i boligprisene.
Vårt anslag er en betydelig lavere vekst for 2008, på 6 % fra 
4. kvartal 2007 til samme kvartal 2008.

I Göteborg ble prisoppgangen på i 2007 på vel 6 %, som var i
samsvar med prognosene. Også i dette området falt prisene med
ca. 10 % bare i fjerde kvartal, men etter en periode med sterk
vekst. Her forventer vi en tilnærmet nullvekst gjennom 2008.
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Synspunkter og kommentarer mottas gjerne.

Rolf Albriktsen
Telefon +47 21 05 75 71 Mobil +47 906 91 110
rolf.albriktsen@veidekke.no
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