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Temperaturhöjning på Nordens byggmarknad  
Den samlade nordiska byggmarknaden förbättras suc-
cessivt. Bilden är dock splittrad länderna emellan, där 
Island, Sverige och i viss mån Norge går bra medan 
Finland och Danmark har det motigt. Totalt sett ökar 
de nordiska bygginvesteringarna både i år och nästa 
år, vilket innebär att byggandet kommer att stå för 
cirka 10 procent av Nordens BNP 2015. 

Den globala tillväxten har varit svag både under 2013 och 2014, 
men utvecklingen går trots allt åt rätt håll. Det är fortfarande 
USA som leder återhämtningen, men även Storbritannien hjälper 
till via expansiv penningpolitik. Den tröga utvecklingen i världs-
ekonomin har satt sina spår i de nordiska länderna. Tack vare 
ökad nettoexport påverkades Island minst negativt BNP-mässigt 
2013 (+3,5 %) och värst drabbades Finland (-1,2 %). I år utveck-
las ekonomin positivt i alla nordiska länder utom i Finland som 
fortsätter sin kräftgång. På Island bromsar tillväxten upp något i 
år, men trots det får landet den högsta utvecklingstakten av de 
nordiska länderna (+2,7 %). På andra plats hamnar Sverige, tätt 
följt av Norge på tredje (+2,0 resp. 1,9 %). Nästa år fortsätter 
Island och Sverige att leda den nordiska tillväxtligan, med Norge 
som god trea. I dessa länder är det främst hushållens konsumtion 
och de fasta bruttoinvesteringarna som driver utvecklingen. Fin-
land, med en noll-tillväxt 2015, hamnar på sista plats. Anled-
ningen till Finlands tillbakagång är dels en stram finanspolitik, 
dels att utrikeshandeln har tagit stryk i samband med sanktioner 
mot en av Finlands viktigaste handelspartner- Ryssland. Sam-
manlagt bedöms Nordens BNP öka med 1,3 procent i år och med 
1,5 procent 2015. 

De sammantagna investeringarna i bostäder i Norden stiger 
med 4 procent i år och 2 procent nästa år. I år ökar bostadsinve-
steringarna på Island, i Sverige och Danmark, medan de sjunker 
i Finland och Norge. Sett till hela perioden, 2013-2015, får Is-
land den bästa utvecklingen (+51 %) medan Danmark intar jum-
boplatsen (-7 %). Danmarks nedgång blir relativt kraftig 2015 
och en av anledningarna är att deras modell för ROT-avdrag av-
skaffas efter årsskiftet.   

Antal påbörjade lägenheter per 1 000 invånare i de nor‐
diska länderna 2000‐2013 

 

Byggandets utveckling i Norden 
Mdr EUR och årlig procentuell förändring (volym) 

Mdr  Utfall  Prognos
Sektor EUR  2013  2014 2015

Bostäder 56,8  1  4 2

Lokaler 38,3  ‐6  2 4

Anläggningar  27,0  4  5 4

Summa bygginvesteringar 122,1  ‐0,9  3,8 3,3

BNP 1 295  0,4  1,3 1,5
Antal påbörjade lgh (tusental) 99,2  98,2 99,9

Antal inv. 1/1 2014  26 158 000   (0,8 %) 

 
Antalet påbörjade bostäder i Norden uppgick till 99 200 lä-

genheter i fjol och antalet minskar något till 98 200 i år. Nivån 
stiger nästa år då det påbörjas 99 900 lägenheter. Under perioden 
2013-2015 väntas Sverige påbörja flest bostäder, 98 800, medan 
Danmark placerar sig i botten med 33 500.1   

Lokalinvesteringarna, som minskade under fjolåret, vänder 
upp och ökar i år. Det är främst det offentliga lokalbyggandet i 
Sverige och det privata i Norge som bidrar till den positiva ut-
vecklingen. Investeringarna fortsätter att öka nästa år tack vare 
positiv tillväxt i samtliga länder utom i Finland, där det kommer-
siella lokalbyggandet fortfarande går trögt. De samlade lokalin-
vesteringarna ökar med 2 procent i år och med 4 procent 2015. 

Anläggningsinvesteringarna, som ökade i fjol, stiger under 
resten av prognosperioden och sektorn drivs av en positiv ut-
veckling i främst Norge och Danmark. Även Sverige bidrar posi-
tivt under prognosperioden främst tack vare det privata energi-
byggandet. Finland får däremot en sjunkande byggaktivitet un-
der 2014-2015. Totalt sett ökade anläggningsbyggandet med 4 
procent 2013. I år ökar det med 5 procent och fortsätter upp med 
4 procent 2015. 

Sammantaget minskade de nordiska bygginvesteringarna 
med 0,9 procent 2013 jämfört med 2012. I år och 2015 ökar de 
med 3,8 respektive 3,3 procent och det är bostadssektorn som är 
det främsta skälet till detta, men även anläggningssidan ger ett 
stort bidrag. Sett över hela prognosperioden är det isländsk och 
svensk byggmarknad som utvecklas bäst med Norge som god 
trea. Både på Island och i Sverige är det bostadsbyggandets åter-
hämtning som ger starkast bidrag och i Norge är det anlägg-
ningssektorn som agerar lokomotiv. Finland intar jumboplatsen 
och det beroende på en nedgång inom både bostads- och anlägg-
ningsbyggandet. 

Under 2013 sysselsattes totalt 838 000 personer inom den nor-
diska byggindustrin. Under prognosperioden, 2014-2015, ökar 
antalet med närmare 11 000 personer. Norsk och isländsk bygg-
arbetsmarknad får den mest positiva utvecklingen under peri-
oden och Finland den svagaste (både i absoluta och relativa tal).  

                                                            
1 Island är endast relevant att inkludera när antalet påbörjade bostäder sätts i relation till folkmäng‐
den. 
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Nedan följer en översiktlig uppdatering av oktoberprognosen för 
den svenska byggmarknaden samt prognoser för övriga nordiska 
länder framtagna i samarbete med våra systerorganisationer. 

Sverige 
De ekonomiska utsikterna för nästa år är fortsatt grumliga. För-
troendeindikatorerna spretar åt olika håll och viktiga tillväxtmo-
torer i både Europa och Asien fortsätter att hacka. USA är fortfa-
rande en relativt ensam ljuspunkt och den positiva tillväxten 
fortsätter för världsekonomins mest betydelsefulla land. Den 
globala ekonomin växlar därför inte upp och den mediokra till-
växttakten kommer därmed att bestå. Färsk BNP-statistik visade 
dock att tillväxten i svensk ekonomi tuffade på under tredje 
kvartalet. I och med att det endast skedde en smärre nedrevide-
ring av BNP-utvecklingen för andra kvartalet så seglar svensk 
ekonomi relativt väl trots motvinden från framför allt Europa. 

Det som har hänt sedan oktoberprognosen är bland annat att 
regeringens budget har fallit och att det istället är Alliansens 
budget som kommer att gälla från årsskiftet. Bedömningen är att 
det osäkra parlamentariska läget inte kommer att påverka kon-
junkturen nämnvärt under 2015. Vidare görs bedömningen att 
den uppkomna situationen inte heller påverkar byggbranschen på 
något annat sätt än det som redan i oktoberprognosen pekades ut 
som förändrade förutsättningar för byggandet, t.ex. införandet av 
amorteringskrav. Totalt sett ser ändå de inhemska ekonomiska 
förutsättningarna hyggliga ut.   

I Sverige är det därför hushållens konsumtion och de fasta 
bruttoinvesteringarna som driver tillväxten under nästa år. De 
avtalade löneökningarna tillsammans med en obefintlig inflation 
gör att den reala disponibelinkomsten ökar, trots de eventuella 
skattehöjningarna. Samtidigt har stigande huspriser och aktie-
kurser ökat på förmögenheterna. Vidare fortsätter arbetsmark-
naden att förbättras, och arbetslösheten fortsätter att sjunka. 
Sammantaget finns det därför tillräckliga förutsättningar för att 
konsumtionstutgifterna kan fortsätta visa relativt goda tillväxttal 
framöver. Inom de fasta bruttoinvesteringarna är det framför allt 
byggandet av övriga hus och anläggningar som bidrar till upp-
gången. Utrikeshandeln bidrar dock negativt till utvecklingen 
eftersom viktiga handelspartners i Europa fortfarande går trögt. 
Totalt sett ökar BNP med 2,2 procent 2015. Detta är en nedrevi-
dering med 0,4 procentenheter jämfört med oktoberprognosen, 
revideringen har främst skett inom de fasta bruttoinvesteringar-
na. 

Byggandets utveckling 
Mdr SEK och årlig procentuell förändring (volym) 

  Investerings‐  Procentuell förändring i fasta priser
  volym, Mdkr  Utfall  Prognos 
Sektor  2013  2013  2014  2015

Bostäder  132,7  2 19  5
Nybyggnad  56,4  7 40  7
Ombyggnad  60,8  1 9  3
Fritidshus  5,8  ‐25 0  ‐1
Transaktionskostn.  9,7  4 8  1

Lokaler  120,2  ‐6 6  2
Privat  78,7  ‐8 3  4  
Offentligt  41,5  ‐2 11  0

Anläggningar  74,7  ‐4 5  3
Privat  40,6  2 9  1
Offentligt  34,2  ‐11 1  5

Summa bygg‐
investeringar  327,6  ‐3 11  4

BNP  3 775  1,3 2,0  2,2
Antal påbörjade lgh (tusental)  30,1 34,2  34,5

Källa: SCB, BI 

 
För byggindustrins del innebär inte den nedreviderade BNP-

utvecklingen någon större förändring. Investeringsutvecklingen 
blir snarlik den som publicerades i oktober.   

De totala bygginvesteringarna blir i det närmaste opåver-
kade av BNP-prognosen. Detta eftersom bostadssektorn inte be-
döms påverkas negativt av den förändrade tillväxttakten. De to-
tala bygginvesteringarna stiger med 11 procent i år och med 4 
procent nästa år. 

Enligt Sveriges Byggindustriers beräkningar påbörjades 
25 400 lägenheter sammantaget under de tre första kvartalen 
2014, vilket är i linje med tidigare beräkningar. Prognosen revi-
deras upp på småhussidan med några hundra lägenheter både i år 
och nästa år. Detta innebär att det påbörjas 34 200 lägenheter i år 
och 34 500 nästa år. 

De något högre påbörjandetalen ändrar inte nämnvärt utveckl-
ingstalen för bostadsinvesteringarna under 2015. Bedömning-
en är att de ökar med 19 procent i år och 5 procent nästa år. 

Lokalinvesteringarna ökade med 7 procent de tre första 
kvartalen 2014 jämfört med samma period i fjol. De privata in-
vesteringarna har vänt upp och en fortsatt positiv utveckling är 
att vänta under nästa år när bland annat det kommersiella lokal-
byggandet ökar. De offentliga investeringarna fortsätter enligt 
tidigare aviserade planer och växer kraftigt i år, men planar ut 
2015. Sammantaget ökar lokalinvesteringarna med 6 procent i år 
och med 2 procent nästa år. 

Anläggningsinvesteringarna utvecklas i stort sett såsom vi 
förväntade oss i oktober. Det är den privata delen, främst inom 
energi- samt post- och telesektorn, som visar en relativt stark 
tillväxt. Jämfört med föregående prognos ser det offentliga byg-
gandet ut att kunna visa en positiv, om än svag, utveckling i år 
eftersom järnvägsinvesteringarna minskar mindre än befarat. 
Nästa år växlar det offentliga upp när järnvägssatsningarna 
kommer igång på allvar. Sammantaget stiger de totala anlägg-
ningsinvesteringarna med 5 procent i år och de fortsätter att öka 
med 3 procent 2015. 

Antalet sysselsatta i byggindustrin minskade under 2013 och 
uppgick i medeltal till 310 800. Under prognosåren 2014-2015 
väntas en ökning med 4 000-6 000 personer, men förvärrade 
matchningsproblem kan dämpa uppgången. 

Danmark 
Dansk ekonomi har ännu inte återhämtat sig efter finanskrisen 
2008. BNP ligger fortfarande lägre än 2007 års nivå, vilket kan 
jämföras med utvecklingen i Sverige där återhämtningen full-
bordades redan 2010. Positiva utsikter har under det senaste året 
lett till besvikelse vid upprepade tillfällen. Trots att danskarna är 
optimistiska kring såväl den egna som landets ekonomi väntas 
konsumtionen utvecklas ytterst modest. Prognosen pekar på att 
dansk ekonomi fortsätter att trampa vatten, då BNP-tillväxten i 
år stannar på 0,5 procent för att därefter uppgå till drygt 1 pro-
cent 2015. 

Efter att ha minskat med nära 4 procent 2013 bedöms de to-
tala bygginvesteringarna öka med 2 procent i år och minska 
med 1 procent 2015. Således når inte heller bygginvesteringarna 
upp till nivåerna före finanskrisen. Den återhämtning som det 
finns tecken på i år leds av en positiv utveckling för anlägg-
ningsbyggandet, medan 2015 års nedgång främst förklaras av en 
tydlig nedgång för bostadsinvesteringarna. 

Den totala investeringskvoten i dansk ekonomi uppgår nu till 
cirka 18 procent av BNP, vilket kan jämföras med 21 procent 
innan krisen bröt ut. Den underliggande ekonomiska utveckling-
en är helt enkelt för svag för att kunna dra investeringarna i posi-
tiv riktning. En del av förklaringen bakom återhämtningen inne-
varande år är återuppbyggnad efter stormen Bodil som drabbade 
landet i december i fjol. Även offentlig sektors satsningar på nya 
sjukhus samt renoveringar av offentliga byggnader har bidragit.   

Bostadsinvesteringarna sjönk förra året till samma låga nivå 
som 2009, vilket motsvarar den lägsta nivån sedan andra världs-
krigets ockupationsår. Antalet påbörjade lägenheter väntas nu 
öka från 10 000 i fjol till 11 000 i år och 12 500 nästa år. Liksom 
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i de flesta länder är urbaniseringstrenden stark även i Danmark 
och det är främst i de större städerna Köpenhamn och Århus som 
bostadsbyggandet ökar. Investeringsvolymen i bostadssektorn 
har hållits uppe tack vare att de offentliga fastighetsägarna har 
fortsatt att renovera i relativt stor omfattning. Till detta har även 
viss återuppbyggnad efter fjolårets storm och översvämningar 
bidragit. Nu väntas dock en kraftig minskning av ROT-jobben 
eftersom BoligJobordningen (den danska motsvarigheten till 
ROT-avdraget) avskaffas fr.o.m. årsskiftet. Fjolårets nedgång 
med 5 procent följs i år av en ökning med 1 procent, men nästa 
år vänder investeringarna åter ned och sjunker då med nära 8 
procent. 

Lokalinvesteringarna minskade med 7 procent 2013 och 
väntas fortsätta ned med ytterligare 3 procent i år. Vakansgraden 
är hög inom både kontors- och handelsnäringarna. Det är stor 
variation i kvalité på de lediga lokalerna och en stor del av dem 
har behov av att renoveras och rustas upp för att möta dagens 
krav på moderna arbetsplatser. Detta bidrar till att de totala lo-
kalinvesteringarna vänder upp och stiger med 4 procent 2015. 

Anläggningsinvesteringarna utgör en stabil grund i det 
danska byggandet. Det bedrivs flera stora och mångåriga projekt. 
Förra året ökade investeringsvolymen med 2 procent, i år väntas 
uppgången bli drygt 6 procent och för 2015 väntas en ökning om 
1 procent. De energirelaterade investeringarna spelar stor roll. 
Det rör sig om såväl en storskalig utbyggnad av fjärrvärmenät 
som om en fortsatt utbyggnad av landets vindkraft. Satsningarna 
på trafikinfrastrukturen viker dock nästa år eftersom väginveste-
ringarna minskar. 

Antalet sysselsatta i byggindustrin väntas i år stiga med 3 500 
personer till 148 000. Nästa år väntas sysselsättningen falla med 
5 000. Nivån kommer då att vara 16 000 personer lägre än den 
var 2003-2004 då den danska byggnäringen inledde sin åter-
hämtning efter 1990-talskrisen. 

Byggandets utveckling i Danmark 
Mdr EUR och årlig procentuell förändring (volym) 

  Mdr  Utfall  Prognos
Sektor  EUR  2013  2014 2015

Bostäder  9,6  ‐5  1 ‐8

Lokaler  5,3  ‐7  ‐3 4

Anläggningar  4,7  2  6 1

Summa bygginvesteringar  19,6  ‐4  2 ‐1

BNP  253  ‐0,5  0,5 1,0
Antal påbörjade lgh (tusental)  10,0  11,0 12,5

Finland 
Den finska ekonomin krympte för andra året i rad 2013 och 
minskningen blev 1,2 procent. Förra årets nedgång förklaras 
framför allt av en kraftig nedgång av de fasta bruttoinvestering-
arna men också hushållens konsumtionsutgifter minskade. Den 
svaga utvecklingen har fortsatt i år och nedgången sker på bred 
front. Hushållen har dragit åt svångremmen ytterligare och dess-
utom hämmar den strama finanspolitiken ekonomin. Den stora 
exponeringen mot Ryssland gör att exporten hålls tillbaka. Nästa 
år väntas bruttoinvesteringarna vända upp, men en fortsatt svag 
konsumtions- och exportutveckling gör att en nolltillväxt förut-
ses. 

De totala bygginvesteringarna minskade med 4 procent 
2013. Bostads- och lokalinvesteringarna minskade medan an-
läggningsinvesteringarna visade positiva tillväxttal. I år och 
nästa år fortsätter kräftgången och bygginvesteringarna minskar 
med 2 respektive 1 procent. Det är en bred nedgång där endast 
lokalbyggandet visar positiv tillväxt. 

År 2013 påbörjades 27 900 bostäder, vilket var 900 färre än 
2012. Det marknadsstyrda bostadsbyggandet minskade med 5 
procent medan byggandet av hyresbostäder med statligt stöd 

(s.k. ARA-hyresbostäder) ökade med 3 procent. Den svaga all-
mänekonomiska utvecklingen får stor påverkan på det mark-
nadsstyrda flerbostadshusbyggandet som i år minskar med 7 
procent och med ytterligare 8 procent nästa år. Stocken osålda 
bostäder har ökat och uppgår nu till över 1 500 lägenheter. När 
det marknadsstyrda bostadsbyggandet försvagats har den finska 
regeringen aktivt arbetat för att få igång det statsunderstödda 
som ökar både i år och nästa år. För småhusen blir det dessvärre 
också en dyster utveckling och de minskar med 25 procent under 
prognosperioden. Totalt sett påbörjas 25 000 lägenheter 2014 
och 24 500 år 2015. 

Till skillnad mot den svaga utvecklingen för nyproduktionen 
ökar ombyggnationerna starkt såväl 2014 som 2015. Den posi-
tiva utvecklingen förklaras av att det stora antalet flerbostadshus 
som byggdes under 1960- och 70-talet nu är i stort behov av re-
novering och ombyggnad. En ytterligare injektion till sektorn är 
den höjning av hushållsavdraget som gjordes under 2014 (mot-
svarande Sveriges ROT-avdrag) från 2 000 till 2 400 euro. 
Sammantaget ger ovanstående att bostadsinvesteringarna 
minskar med 4 procent 2014 och blir oförändrade 2015. 

Lokalinvesteringarna minskade med 9 procent år 2013. Det 
var en svag utveckling för såväl det offentliga som det privata 
lokalbyggandet. Lågkonjunkturen i finsk ekonomi har slagit hårt 
mot kontors- och affärsbyggnader, men även lager och industri-
byggnader visade en nedgång under 2013. I år väntas investe-
ringarna öka med 1 procent och nästa år prognosticeras en noll-
tillväxt. Det är industrins lokalinvesteringar som ökar medan en 
fortsatt svag utveckling väntas för övriga delsektorer. 

Anläggningsinvesteringarna ökade med 3 procent år 2013. 
Det var en återhämtning från att investeringarna minskat kraftigt 
under 2012. Nästa år är det riksdagsval i Finland och många po-
litiska bedömare väntade sig att den finska regeringen skulle 
presentera en närtidssatsning på infrastruktur i årets budget, vil-
ket dessvärre inte har infriats. Den fortsatt strama finanspolitiken 
är en förklaring till varför anläggningsinvesteringarna inte lyfter 
under prognosperioden. Totalt sett minskar anläggningsbyggan-
det med 1 procent i år och med 2 procent nästa år. Bland de stora 
anläggningsprojekten som pågår och är i pipeline kan den fort-
satta utbyggnaden av tunnelbanan till Esbo och en cityring runt 
huvudstaden nämnas. 

Antalet sysselsatta i bygg- och anläggningsverksamhet ökade 
med 200 personer 2013 och uppgick då till 175 500. I år väntas 
en minskning med 5 500 personer och nästa år minskar syssel-
sättningen med ytterligare 2 000 personer. 

 

Byggandets utveckling i Finland 
Mdr EUR och årlig procentuell förändring (volym) 

Mdr  Utfall  Prognos
Sektor EUR  2013  2014 2015

Bostäder 12,3  ‐2  ‐4 0

Lokaler 7,6  ‐9  1 0

Anläggningar  4,1  3  ‐1 ‐2

Summa bygginvesteringar 24,0  ‐4  ‐2 ‐1

BNP  201  ‐1,2  ‐0,5 0,0
Antal påbörjade lgh (tusental) 27,9  25,0 24,5
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Norge 
Norges BNP växte i fjol med måttliga 0,7 procent. Den svaga 
tillväxten förklaras bland annat av en dämpad konsumtionsut-
veckling bland hushållen och att den tidigare glödheta bostads-
marknaden svalnade betänkligt. Till följd av att viktiga handels-
parterns inom eurozonen brottats med svag ekonomi föll också 
landets export. Bankernas tuffa kreditvillkor dämpade efterfrå-
gan i den norska ekonomin under fjolåret. I år har de däremot 
börja lätta på restriktionerna och efterfrågan har åter börjat ta 
fart. Tillsammans med underliggande faktorer såsom god in-
komstutveckling, låga räntor och en stark arbetsmarknad medför 
det att BNP växer med 1,9 procent i år och 1,7 procent nästa år. 
Ett orosmoln är dock oljeprisets utveckling. Hittills i år har priset 
rasat med över 30 procent, vilket medfört att den för landet så 
viktiga oljenäringen börjat dra ned på sina investeringar. 

De totala bygginvesteringarna ökade med 5 procent 2013. I 
år ökar investeringarna inom den norska byggmarknaden med 1 
procent och 2015 ökar de med 7 procent. 

Bostadsinvesteringarna steg med 6 procent 2013 jämfört 
med 2012. I år minskar de tillfälligt med 2 procent. Minskningen 
förklaras av en nedgång i nybyggnadsinvesteringarna. Nästa år 
ökar dessa, vilket tillsammans med en fortsatt stark marknad för 
ombyggnad medför att bostadsinvesteringarna totalt sett ökar 
med 5 procent 2015. 

Antalet igångsatta bostäder ökade med 1 procent 2013 jämfört 
med året innan och totalt påbörjades 30 500 lägenheter. I år vän-
der antalet ned till 27 000, vilket innebär en minskning om 11 
procent jämfört med 2013. Nedgången beror till stor del på att 
bankernas åtstramning av kreditvillkor medfört en minskad ef-
terfrågan på nya bostäder. Under året har konkurrensen mellan 
bankerna om långivningen dock ökat vilket också satt fart på bo-
stadspriserna och efterfrågan. Bostadsefterfrågan understödjs 
dessutom av grundläggande faktorer såsom en god inkomstut-
veckling bland hushållen, stark befolkningstillväxt samt en ränta 
som ser ut att bli kvar på låg nivå. Årets nedgång blir därför till-
fällig och nästa år väntas åter en mindre ökning av påbörjandet. 

Hushållens svaga konsumtion och försämrade utsikter inom 
oljeindustrin medförde att de privata lokalinvesteringarna mins-
kade under 2013. Ökad industriproduktion och sysselsättning har 
ökat efterfrågan i år, vilket medför att de privata investeringarna 
ökar under perioden 2014-2015. Till följd av lägre energipriser 
utgör dock lokalinvesteringarna inom de olje- och gasrelaterade 
näringarna sänke för delsektorn. 

De offentliga investeringarna var i det närmaste oförändrade 
mellan 2012 och 2013. I år och nästa år ökar de vilket bland an-
nat beror på byggandet av nya skolor, sjukhus och kulturlokaler. 
Till exempel byggs ett nytt nationalmuseum och Munchmuseum. 

Sammantaget minskade lokalinvesteringarna med 5 procent 
2013 jämfört med 2012. I år vänder investeringarna upp och 
ökar svagt och 2015 ökar de påtagligt. Totalt ökar investeringar-
na med 2 procent i år och 8 procent 2015. 

Anläggningsinvesteringarna ökade med 15 procent under 
2013. I år och nästa år fortsätter denna positiva utveckling. 

Byggandets utveckling i Norge 
Mdr EUR och årlig procentuell förändring (volym) 

  Mdr  Utfall  Prognos
Sektor  EUR  2013  2014 2015

Bostäder  19,2  6  ‐2 5

Lokaler  11,4  ‐5  2 8

Anläggningar  9,5  15  6 9

Summa bygginvesteringar  40,1  5  1 7

BNP  411  0,7  1,9 1,7
Antal påbörjade lgh (tusental)  30,5  27,0 27,3

 

 Investeringsuppgången beror i huvudsak på byggandet av infra-
struktur (väg och järnväg). De totala anläggningsinvesteringarna 
ökar med 6 procent i år och med 9 procent 2015. 

Antalet sysselsatta i byggindustrin uppgick till 197 000 år 
2013. Prognosen gör gällande att det blir en ökning med 3 pro-
cent i år och 2 procent 2015.   

Island 
På Island fortsätter återhämtningen efter finanskrisen. Den posi-
tiva tillväxttakten har stärkts under hösten och BNP-nivån när-
mar sig de toppnivåer som landet hade före krisen. Låg infla-
tionstakt, växelkursstabilitet, sjunkande arbetslöshet och förbätt-
rade offentliga finanser är indikationer på en makroekonomisk 
normalisering. Det kan dock nämnas att Island fortfarande har en 
lång väg att gå när det kommer till skuldavveckling eftersom 
dess nettoskuld till omvärlden är fyra gånger större än deras 
BNP. Trots detta fortsätter återhämtningen i god takt även det 
kommande året. BNP-utvecklingen drivs framför allt av en ökad 
privat konsumtion och av investeringar från näringslivet. Rege-
ringen har lanserat ett skuldlättnadsprogram för hushållen, vilken 
ger en betydande förbättring av deras balansräkning. En stadigt 
ökande turistindustri samt några stora industriprojekt inom fiske- 
och aluminiumindustrin skapar också bra förutsättningar för 
fortsatt tillväxt.     

Byggbranschen, som drabbades väldigt hårt av finanskrisen, 
har också börjat återhämta sig. Tillväxttalen är imponerande 
höga, men de totala bygginvesteringarna som andel av BNP är 
fortfarande långt ifrån toppnivån 2007. I fjol låg andelen på 4,5 
procent, vilket kan jämföras med 12 procent 2007. Förra året 
steg investeringarna med 11 procent och uppgången fortsätter 
med 20 procent i år och 17 procent 2015. De höga tillväxttalen 
beror på att jämförelsetalen fortfarande är väldigt låga i ett histo-
riskt perspektiv. 

Av de totala bygginvesteringarna på drygt en halv miljard euro 
står bostäder för cirka 60 procent, vägar och gator samt lokaler 
står för cirka 20 procent vardera. 

Bostadsinvesteringarna ökade med 11 procent 2013, men det 
påbörjades endast 769 lägenheter. I år fortsätter återhämtningen 
och investeringarna ökar med 25 procent. Antalet påbörjade lä-
genheter fortsätter att stiga från låga nivåer och nästa år påbörjas 
1 150 lägenheter, vilket får investeringarna att växa med 21 pro-
cent. 

Antalet sysselsatta i byggindustrin uppgick till 10 600 år 
2013 och arbetslösheten sjönk drastiskt och är nere på nivåer 
kring 2 procent. Den starka återhämtningen för byggandet leder 
till att sysselsättningen ökar med 8 procent nästa år. 

Byggandets utveckling på Island 
Mdr EUR och årlig procentuell förändring (volym) 

Mdr  Utfall  Prognos
Sektor EUR  2013  2014 2015

Bostäder 0,3  11  25 21

Lokaler 0,1  5  3 1

Anläggningar  0,1  18  18 17

Summa bygginvesteringar 0,5  11  20 17

BNP  11  3,5  2,7 3,3
Antal påbörjade lgh (tusental) 0,8  1,0 1,1
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Bostadsbeståndets utveckling i Norden 

  Befintligt  
bostadsbestånd*) 

Antal påbörjade lgh 
i genomsnitt per år 

2000‐2013 

Land 

Antal 
invånare* 
tusental 

Antal 
miljoner 
lägenheter 

Antal lgh/ 
1 000 inv.  Totalt 

Lgh/ 
1 000 inv. 

Sverige   9 645    4,6  480    25 400  2,8

Danmark   5 627    2,8  493    21 200  3,9
Finland   5 451    2,9  533    30 000  5,7

Norge   5 109    2,5  485    27 000  5,7

Island    326    0,13  411    2 100  6,8
* 1/1 2014 

 

De prognoser som presenteras har sammanställts i samarbete med
Byggenæringens Landsforening (BNL), Dansk Byggeri, Byggnadsindustrin 
RT Finland och Federation of Icelandic Industries. Som källa används även 
de  statistiska myndigheterna  i  respektive  land.  För  sammanställningen 
ansvarar dock Sveriges Byggindustrier. 
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