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Formålet med konjunkturrapporten er å vise konsernets syn på bygg- 
og anleggsmarkedet og forutsetningene for den makroøkonomiske 
utviklingen vi bygger på for virksomheten i Skandinavia. 

Ved utarbeidelsen av rapporten er det ikke foretatt egne ana-
lyser knyttet til konjunkturutviklingen generelt, men den bygger på 
gjeldende konsensusanslag for de viktigste indikatorene i økono-
mien. Prognosene for bygg og anlegg bygger på gjeldende offi sielle 
statistikker, i tillegg til prognoser utarbeidet av Veidekke.

Rapporten har en bred målgruppe. Den benyttes som grunnlag 
for vår interne strategiprosess og distribueres også eksternt blant 
annet gjennom vår hjemmeside: www.veidekke.no. 

Det redaksjonelle arbeidet med denne rapporten ble avsluttet 
9. september. Tall og fakta som er kommet inn etter den dato, er i 
liten grad hensyntatt.

Oslo, 9. september 2015

HOVEDPUNKTER 

Internasjonal økonomi:
+ Ny usikkerhet om vekstkraften i våre eksportmarkeder.
+ Oljeprisen ser ut til å holde seg lav lenge.
+ Flat utvikling i B/A-sektoren i eurosonen.

Skandinavia:
+ Markedet vokser med ca. 4 prosent i 2015 og 2016 
+ Fortsatt størst vekstbidrag fra det svenske markedet.

Norge: Utsikter til lavere vekst 
+ Moderate utsikter for bygg, stor fart i anleggssektoren. 
+ Økende regionale forskjeller, nedgang i Rogaland.

Sverige: Høy temperatur i markedene
+ Sterk etterspørsel i boligmarkedet, tilbudssiden begrenser videre vekst.
+ Fortsatt vekst i private yrkesbygg, moderat i offentlig sektor.

Danmark: Positiv utvikling i dansk økonomi, B/A henger etter
+ Fortsatt svak markedsutvikling i bygg, men underliggende drivkrefter peker mot 
 bedring i private segmenter i 2016. 

Rolf Albriktsen

INVESTERINGER I B/A. MRD NOK* 2011-PRISER (VOLUM)
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INTERNASJONAL ØKONOMI 

Veksten i internasjonal økonomi for 2015 ble i juli anslått til 3,3 
prosent av Det internasjonale pengefondet (IMF), hvilket er 
på nivå med 2014. I 2016 ventes veksten å øke til 3,8 prosent. 
Veksten i USA er ventet å holde seg sterk, samtidig som vi ser 
en bedring i EU. Det betyr positive drivkrefter til konjunktur-
situasjonen i Skandinavia. 

Den siste månedens signaler om svakere vekst i Kina og den 
påfølgende uroen i valuta- og kapitalmarkedene skaper usikkerhet 
om holdbarheten i prognosene.

ANSLAG FOR BNP-VEKSTEN I INTERNASJONAL ØKONOMI

SVEKKET ETTERSPØRSEL ETTER RÅVARER

Prognosene for norsk økonomi påvirkes av svakere aktivitet i 
oljenæringen.  Prognosene for oljesektoren i årene fremover, må 
anses som svakere nå enn i mars, og det er lite som tilsier bedring 
i prognoseperioden. Også i markedet for andre råvarer som f.eks. 
jernmalm, er prisutviklingen svak, med effekt på bergverks-
næringene både i Norge og Sverige.  

GRADVIS BEDRING I EUROPA

Veksten i eurosonen anslås av IMF til 1,5 prosent i 2015, økende 
til 1,75 prosent i 2016. 

I sentral- og østeuropeiske land anslås veksten til 3 prosent både 
i år og neste år. Svakere vekstanslag for Asia, spesielt Kina, vil 
kunne få effekt også for de europeiske markedene, kanskje spe-
sielt Tyskland.  

SVAKERE VALUTAKURSER GIR STYRKET KONKURRANSEEVNE

Konkurransesituasjonen til eksportrettet næringsliv i de skandi-
naviske landene har fått solid drahjelp det siste året av ster-
kere kurs for amerikansk og britisk valuta. For Norge har 
også eurokursen styrket seg betydelig. Bedre konkurranse-
betingelser for næringslivet vil gi drahjelp også til investerings-
markedene for bygg og anlegg, kanskje primært i industri og 
deler av reiselivet. 

FORTSATT LAVE RENTER

Rentene hos sentrale handelspartnere i EU og USA ligger fortsatt 
lavt og er ventet å bli liggende lavt ut prognoseperioden. Sam-
tidig er nå de første renteøkninger kommet nærmere i USA, noe 
som kan være et tidlig signal om renteomslag også i våre nær-
områder. Kunder både i privat og offentlig sektor vil være sensi-
tive til signaler om renteøkninger fra dagens lave nivåer. Selv om 
de kortsiktige styrings- og pengemarkedsrenter i Skandinavia er 
ventet å ligge på rekordlave nivåer ut 2016, kan økninger i rentene 
på langsiktige innlån i bankene ha effekt også på rentenivået for 
lån i husholdningene. 

BLANDET VEKSTBILDE FOR B/A I EUROPA

Bygg- og anleggsaktiviteten i EU har utviklet seg fl att gjennom 
2014 og inn i 2015 etter en nedgang i 2013. Det er store for-
skjeller mellom landene. Ser vi trenden over det siste året viser 
nærområder i Nord-Europa en fl at eller moderat positiv utvikling. 
Lengre sør er utviklingen mer blandet med svake produksjonstall 
for Italia og Frankrike. Spansk B/A-sektor ser ut til å være på vei 
i riktig retning etter mange år med stillstand. Sterk oppgang til 
tross, B/A-produksjonen i Spania er fortsatt under det halve av 
toppen i 2007.   

 

Heldekkende bilde
Heldekkende bilde 
plasseres i 
bildeboksen. 

Logo plasseres i 
boksen nederst til 
høyre. Pass på at logen 
ligger foran bildet.

B/A-marked 
2. kv. 2014-2. kv. 2015

Kilde: Eurostat

Produksjonsnivå 
per 2. kv. 2015

Nivå i % av 
2010

EU 94

Tyskland 107

UK 103

Frankrike 88

Italia 68

Spania 91

Polen 103

Finland 106

Sverige 116

Danmark 112

Norge 124
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NORSK ØKONOMI

BNP for fastlandet ligger an til å øke med 1–1,5 prosent i 2015. 
De fl este prognoseanslag viser nå at veksten i Norge blir mode-
rat også i 2016, for deretter å ta seg noe opp i 2017. Til tross for 
fortsatt vekst i sysselsettingen, har arbeidsledigheten (AKU) økt 
mer enn forventet og var på 4,4 i andre kvartal, mot 3,3 prosent 
i tilsvarende kvartal i fjor. Selv om det fortsatt er moderate ledig-
hetstall, er dette den høyeste ledigheten som er målt i Norge si-
den 2005. Prognosene for sysselsettingen er svake ut 2015 og i 
2016, og vi forventer å se en fortsatt økning i ledigheten ut 2016.  

De regionale forskjellene ser ut til å være økende. Den økono-
miske utviklingen på Østlandet følger et annet og sterkere forløp 
enn i de oljenære regionene på Vestlandet. Industritunge regioner 
med liten oljeavhengighet som Østfold, Telemark, Vestfold og 
Innlandet, viser en positiv utvikling vurdert etter indikatorer for 
arbeidsmarkedet. Dette skyldes trolig svak kronekurs og bedring 
i eksportmarkedene.   
   

ANSLAG FOR NORSK ØKONOMI 

De statlige fi nansene er gode og det er grunn til å vente fortsatt 
god økning i offentlig etterspørsel. Dertil kan en svak utvikling i 
husholdninger og bedrifter bli møtt med målrettede tiltak, slik vi så 
under fi nanskrisen i 2008–2009. Kommunesektoren har opplevd 
en økonomisk svekkelse i inntekter og resultat de siste årene og 
har bygget seg opp et høyt gjeldsnivå. Fortsatt rekordlave renter 
gjør imidlertid at investeringsaktiviteten ligger an til å holde seg 
høy. Kommunesektoren vil også være en naturlig kandidat for en 
mer offensiv motkonjunkturpolitikk.

Veidekkes anslag fra mars i rødt.

 

SVENSK ØKONOMI

Svensk økonomi vokste med 2,3 prosent i 2014, opp fra 1,6 pro-
sent i 2013. Arbeidsledigheten har beveget seg moderat ned. 
Den gradvise bedringen i konjunktursituasjonen har fortsatt i 
første halvdel av 2015 i tråd med prognosene, og anslås nå til 
2,8 prosent for året. I 2016 ventes veksten å holde seg høy på 
om lag 2,5–3 prosent.  

ANSLAG FOR SVENSK ØKONOMI 

De fl este private sektorer av økonomien ventes å gi positive bi-
drag til veksten gjennom 2015 og inn i 2016. For offentlig sektor 
er forventningene noe mer moderate. For stat og kommune, 
som har ekspandert sine investeringsbudsjetter sterkt over en 
lengre periode, forventes en svakere utvikling fremover som føl-
ge av et behov for å begrense budsjettunderskudd. For å bedre 
budsjettbalansen vil det kunne komme skatteøkninger for be-
drifter og husholdninger. Dette antas likevel ikke å gi vesentlige 
effekter på makrobildet eller våre markeder innenfor prognose-
perioden.  

Veidekkes anslag fra mars i rødt.
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DANSK ØKONOMI

Dansk økonomi vokste med 1,1 prosent i 2014 etter økonomisk 
nedgang i både 2012 og 2013. Den positive utviklingen har blitt 
videreført som forutsatt i prognosene i første halvdel av 2015. 
BNP-prognosene for 2015 og 2016 anslås nå til henholsdvis 
2 og 2,5 prosent. Arbeidsmarkedet er også i bedring drevet av 
økt sysselsetting i privat sektor, samtidig som arbeidsledigheten 
gradvis er på vei ned.

ANSLAG FOR DANSK ØKONOMI

Det er i hovedsak privat sektor som driver veksten, mens offentlig 
sektor vil stramme inn sine budsjetter i år og neste år. Av denne 
årsak er investeringstakten i offentlig sektor ventet å være mode-
rat fallende i prognoseperioden. 

Veidekkes anslag fra mars i rødt.
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NORGE: BYGG OG ANLEGG

BIDRAG FRA NORSK ØKONOMI
Utviklingen i norsk økonomi har i hovedsak vært som vi la til grunn 
da konjunkturrapporten i mars ble utarbeidet, men med noen 
unntak. Arbeidsledigheten har steget mer enn ventet, det er sterk 
satsing på infrastrukturutbygging, lave renter, lavere oljepriser og 
fall i petroleumsinvesteringene. Usikkerheten om utviklingen i 
norsk økonomi er økende og kan bidra til at investeringer blir utsatt 
i tid. En svekket krone har imidlertid bidratt til at eksportbedriftene 
har styrket sin konkurransekraft. Det er først og fremst i de deler 
av Norge hvor oljeavhengigheten er størst, at arbeidsledigheten 
har økt mest. Det dreier seg i første rekke om Rogaland, Horda-
land, Møre og Romsdal og Vest-Agder.

Utviklingen i norsk økonomi har ført til at det samlede bygg- 
og anleggsmarkedet har utviklet seg som ventet. 

Den samlede produksjonen innen bygg og anlegg økte med 
1 prosent fra 1. til 2. kvartal 2015. Innen byggevirksomheten (boli-
ger og yrkesbygg) var produksjonen tilnærmet uendret, mens 
anleggsvirksomheten økte med 5,2 prosent fra 1. til 2. kvartal. 
Sammenlignet med 2. kvartal 2014, lå den samlede produksjonen 
1,5 prosent høyere. 
 

Utviklingen i første halvår, med vekst i ordretilgangen innen boli-
ger på 31 prosent (kv/kv), innen anlegg på 30 prosent, samt utvik-
lingen i norsk økonomi, gjør at prognosene om en samlet vekst i 
bygg- og anleggsmarkedet på 1 prosent i 2015 ligger fast. For 2016 
antar vi at tendensen med et godt boligmarked og vekst innen 
anlegg fortsetter, og at markedsveksten innen bygg og anlegg 
blir liggende rundt 1 prosent. Usikkerheten knytter seg først og 
fremst til hvilken effekt nedgangen i olje- og gassaktiviteten får 
på investeringene i nye private yrkesbygg. Kan en bedring innen 
annen industrivirksomhet veie opp for nedgangen? Investeringene 
i offentlige bygg antar vi vil ligge uendret både i år og i 2016.  

 

 

 

 

Investeringer i norsk B/A-sektor, faste priser (2011)
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BOLIGMARKEDET 

MARKEDSUTVIKLING
Den sterke veksten i boligprisene på rundt 9 prosent i 2014 har 
fortsatt gjennom første halvår i år. De siste månedene har prisene 
på brukte boliger gått litt opp og ned. I mai kom det en overras-
kende nedgang i prisene, i juni steg prisene med 1 prosent, mens 
de i juli falt med 1 prosent igjen. I august steg prisene igjen med 
rundt 1,1 prosent, sesongjustert. Prisene for brukte leiligheter 
lå i august 2015 4,2 prosent over nivået ved inngangen av 2015, 
justert for sesongvariasjoner. Omsetningstiden og antallet enheter 
omsatt, har i perioden ligget tilnærmet konstant.

 Veidekkes anslag fra mars i rødt. 

Prisene på brukte boliger har gjennom første halvår utviklet seg 
i samsvar med våre prognoser. Den lave renten, god tilgang på 
fi nansiering og et generelt sett fortsatt godt arbeidsmarked er 
hovedårsaken til denne utviklingen. Ser vi på prisutviklingen i 
noen av de store byene, er utviklingen ulik.

Kilde: Eiendomsbransjens prisstatistikk. 

Det er områder med stor grad av oljeavhengighet i sysselsettin-
gen som til nå er sterkest rammet av prisnedgangen. Hittil har 
Stavanger hatt størst prisnedgangen på boliger. 

PROGNOSER FOR 2015–2016
For inneværende år og 2016 forventes et fortsatt lavt rentenivå, 
god tilgang på lån til boligformål og økende arbeidsledighet, særlig 
i oljeavhengige områder. Dette vil gi grunnlag for et fortsatt godt, 
men gradvis svakere boligmarked. Det er grunn til å anta at de 
regionale forskjellene i boligmarkedet, vil forsterkes fremover. 
Vår prognose om 5 prosent prisvekst på boliger gjennom 2015, 
avtagende til 3 prosent vekst gjennom 2016, ligger fast. 

Veidekkes anslag fra mars i rødt.

Igangsettingen av boliger har økt kraftig gjennom første halvår i 
år, og betydelig mer enn hva vi ventet. Forklaringen er en kombi-
nasjon av at salget av nye boliger er på et høyt nivå og at en opp-
samling av boligprosjekter fra det svake vinterhalvåret 2013/2014 
har blitt satt i gang første halvår i år. 

For prognosene fremover betyr dette at igangsettingen i 
2015 trolig blir høyere enn våre prognoser på 27 000 boliger. Vi 
forventer at igangsettingen avtar fra dagens høye nivå gjennom 
høsten, og at samlet igangsetting blir rundt 30 000 for hele 2015. 
Våre prognoser om 26 000 igangsatte boliger i 2016, ligger imid-
lertid fast. Den høye igangsettingen i 2015 vil gi et positivt bidrag 
til veksten i boliginvesteringene i 2016. Derfor vil det være en 
vekst i investeringene neste år selv om igangsettingen vil vise 
en synkende trend.
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YRKESBYGG

MARKEDSUTVIKLING
Investeringene i yrkesbygg har vist en fallende tendens gjennom 
2014 og i år. Det har sammenheng med svakere vekst i norsk 
økonomi og større forsiktighet i privat sektor til å igangsette nye 
prosjekter. Innen offentlig sektor er veksten fortsatt stabil. Den 
samlede igangsettingen av yrkesbygg har falt siden midten på 
2014, men vist en stabilisering de siste månedene. Utviklingen 
er noe svakere enn hva vi antok for hele 2015. 

Veidekkes anslag fra mars i rødt.

Ser vi på de ulike segmentene, er det primært innen handelssek-
toren (kjøpesentre og andre butikker) at fallet har vært størst og 
påvirket igangsettingstallene mest. Industri- og lagerbygg har de 
siste årene hatt en relativt stabil utvikling. Det samme er tilfellet 
innen hotellbygg og garasjer. For offentlige bygg som skoler og 
helsebygg har trenden vært økende de siste to årene.

PROGNOSER FOR 2015–2016
Våre prognoser om en årlig vekst på rundt 1 prosent ligger fast. 
For offentlige yrkesbygg ventes en vekst på 3 prosent, mens 
investeringene i private yrkesbygg antas å falle med mellom 
1 og 2 prosent i år og neste år.

Hvordan utviklingen i arbeidsmarkedet blir de neste årene, 
og spesielt sysselsettingen, vil påvirke utviklingen innen private 
yrkesbygg. Ifølge Norges Bank ventes sysselsettingen å øke med 
om lag en halv prosent i løpet av 2015–2016 og arbeidsledigheten 
til opp mot 4,2 prosent. Så langt i år ser vi noe vekst i sysselset-
tingen, men økningen i arbeidsstyrken er sterkere og bidrar til 
vekst i arbeidsledigheten. 

Også her vil vi i årene fremover se regionale forskjeller med sva-
kere investeringsvekst i Rogaland og Hordaland, mens Oslo/Akers-
hus vil fortsatt ha en god vekst innen alle yrkesbyggsegmentene.

Vi venter en fortsatt vekst innen offentlige yrkesbygg på ca. 
3 prosent de neste to årene. En ytterligere svekkelse av norsk 
økonomi kan føre til økt satsing på oppgradering og utbygging 
av sykehus og helsebygg. Trolig vil ikke dette gi utslag på inves-
teringstallene før i 2017.

 

 

 



Konjunkturrapport september 2015, Veidekke ASA 9

ANLEGG
Det samlede anleggsmarkedet vokser med 6 prosent i år og neste 
år. Dette er samme prognose som vi hadde i mars-rapporten.

Investeringene i veianlegg er oppjustert fra 2 til 3 prosent for 2015, 
mens veksten på 3 prosent for 2016 er opprettholdt.

Av eksempler på gigantiske veiprosjekter som kommer i år og 
neste år, kan nevnes:
• E6 på Helgeland (Nordland)   ca. NOK 3 milliarder.
• E10 Evenes-Sortland  ca. NOK 3 milliarder.
• E6 sør for Trondheim   ca. NOK 2 milliarder.
• E18 Tvedestrand-Arendal  ca. NOK 5 milliarder.
• Rv 3 Løten-Elverum  ca. NOK 3 milliarder.
• Rv 555 Sotra  ca. NOK 5 milliarder.

Når disse store prosjekter kommer til utførelse, vil de gi store 
utslag på investeringstallene. Veksttallene her må derfor tolkes 
som en veksttrend på investeringsaktiviteten innen vei på lengre 
sikt. Investeringsveksten innen jernbaneanlegg er opprettholdt på 
10 prosent både i år og neste år. Utbyggingen av Follobanen gir 
store utslag på tallene. Veksten innen kommunaltekniske anlegg 
fortsetter. Dette arbeidet består av utskifting og oppgradering av 
eksisterende anlegg. Dersom det i år og 2016 blir behov for å 
sette inn stimulerende tiltak fra staten, vil trolig kommunene bli 
et viktig instrument. Dette kan gi økt satsing på videreutbygging 
av ulike kommunalteknisk infrastruktur, eksempelvis sykkelveier 
og idrettsanlegg.  

Satsingen på oppgradering og utbygging av el-kraftanlegg 
forsetter. Anslagene for 2015 er oppjustert fra 10 til 12 prosent 
i år og fra 5 til 10 prosent for 2016. Dette er basert på Statistisk 
sentralbyrås investeringstelling, som indikerer en slik vekst innen 
dette området. 
 

SVERIGE: BYGG OG ANLEGG

Det svenske B/A-markedet har fortsatt å vokse sterkt i 2015. 
Prognosene for B/A-investeringene i år er derfor blitt oppjustert fra 
5 til 7 prosent. Det er boligsegmentet som står for det sterkeste 
bidraget, med en anslått oppgang på opp mot 15–20 prosent i 
første halvår 2015 sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. 
De andre segmentene innen anlegg og yrkesbygg er i hovedtrekk 
positive, men med mer moderat vekst. 

Optimismen i næringen har holdt seg og er omtrent på 
samme nivå som da vi la frem vår forrige rapport i mars.

Utviklingen i makrobildet tilsier at de positive prognosene for 2016 
ligger fast, med markeder som holder seg sterke også inn i 2017. 
Risikoen for en svakere utvikling enn den vi legger til grunn, ligger 
først og fremst i et større tilbakeslag i internasjonal økonomi.

 

Investeringer i norsk B/A-sektor, faste priser (2011)

 

     Investeringer i B/A-markedet, faste priser (2011)
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BOLIG

MARKEDSUTVIKLING
Boligmarkedet har fortsatt å øke sterkt i 2015 etter en kraftig opp-
gang også i 2014. Ifølge tall fra SCB per 2. kvartal, er det igangsatt 
over 40 000 boliger i løpet av det siste året. Veksten har så langt 
ikke vist svakhetstegn, men det meldes om en mer krevende 
situasjon med å få klargjort nye prosjekter for markedet og økt 
press på tilgjengelige entreprenørressurser. Etter den kraftige 
oppgangen er det sannsynlig at boligbyggingen nå vil stange 
mot et kapasitetstak.

Veidekkes anslag fra mars i rødt.

De underliggende drivkreftene på etterspørselssiden er fortsatt 
sterke, noe som gjenspeiles i en fortsatt sterk prisvekst i de 
store byområdene.    

Veidekkes anslag fra mars i stiplede linjer. 

PROGNOSER FOR 2015–2016
Som i vår forrige rapport fra mars, anslår vi at etterspørselen 
etter nye boliger vil holde seg god fremover. Veksttakten dempes, 
primært av forhold på tilbudssiden.

Etterspørselssiden virker solid i prognoseperioden, og de 
fl este makroindikatorer som driver boligmarkedet, har holdt seg 
positive og som forventet.   
• Arbeidsledigheten beveger seg gradvis nedover i tråd med 
 prognosene, og husholdningenes tillit til egen økonomi 
 virker stabil og moderat positiv i målingene. 

Veidekkes anslag fra mars i rødt.

• Kjøpekraften for investering i bolig målt ved Swedbanks  
 «Boindex» holder seg i hovedtrekk meget positiv. Lave 
 renter er den viktigste årsaken til dette. Det er imidlertid   
 variasjoner, og i Gøteborg er boligprisene på leiligheter snart   
 så høye at de utfordrer husholdningenes kjøpekraft, ifølge 
 Swedbanks analyser fra årets to første kvartaler. 

En Boindex på nivå over 100 tilsier at husholdningene kan håndtere låne-

kostnader og fortsatt tilfredsstille normen for god kjøpekraft. 

Et usikkerhetsmoment knyttet til husholdningenes lånevilkår, vir-
ker avklart da myndighetene nå ser ut til å enes om nye amortise-
ringsregler. Forslaget til de nye reglene vurderes å ha begrenset 
effekt på etterspørselen i nyboligmarkedet. I forslaget til nye regler 
er det lagt til grunn et prinsipp om at reglene ikke vil gjelde nå-
værende lån og heller ikke nye lån til nyproduserte boliger. 
Detaljene i forslaget ligger til utarbeidelse. 

Vi forventer et sterkt svensk boligmarked ut 2015 og i 2016, 
men veksten i igangsetting av nye boliger vil trolig stabilisere 
seg på det høye nivået på 40 000 boliger, som er årstakten ved 
utgangen av 2. kvartal. 
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PRIVATE YRKESBYGG 

MARKEDSUTVIKLING
SCB beregner nå investeringsveksten i private yrkesbygg til 12 
prosent i 2014 etter en nedgang på 9 prosent i 2013. For første 
halvår 2015 viser investeringstallene fra SCB foreløpig en mer 
moderat, men positiv utvikling på om lag 4 prosent. 

En annen indikator som beskriver den løpende markedsut-
viklingen, er registrerte byggetillatelser for private yrkesbygg, 
og i motsetning til investeringsstatistikken peker denne fortsatt 
nedover, i strid med våre prognoser fra mars. Det kan bety noe 
lavere aktivitet litt lenger frem, men statistikken er usikker når 
det gjelder de nyeste tallene. Bildet den gir, rimer dårlig med 
konjunktursituasjonen og anekdotisk informasjon, og vi er derfor 
tilbakeholdne med å tillegge de nyeste tallene stor vekt. 

Veidekkes anslag fra mars i rødt. 

PROGNOSER FOR 2015–2016
Vi opprettholder et investeringsanslag på 5 prosent innen private 
yrkesbygg i 2015, økende til 7 prosent i 2016. Tross noe usikkerhet 
rundt de internasjonale konjunkturene, er hovedscenarioet fortsatt 
at de fl este underliggende drivkrefter bidrar til god markedsutvik-
ling for perioden ut 2016:
• BNP-anslagene holder seg høye og understøtter en videre   
 oppgang i sysselsetting. Siden forrige rapport i mars har
 sysselsettingsveksten vært noe sterkere enn prognosen. Det  
 ble skapt om lag 60 000 nye arbeidsplasser i svensk økonomi 
 fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015. 

Veidekkes anslag fra mars i rødt.

• Forbruket har tatt seg godt opp det siste året, og etter en   
 periode med lav utbyggingstakt innen handelen, er det 
 en oppside i dette segmentet. 
• Eksporttallene har vært gode og optimismen er til stede i   
 svensk industri, ifølge de siste tallene fra Konjunkturinstitutet. 
 Historien tilsier at dette B/A-segmentet normalt skal ha god   
 fart når konjunkturene er gode.
• SCBs investeringsrapport fra næringslivet viste ved siste telling 
 i mai en betydelig investeringsvekst i 2015. De første anslagene 
 for 2016 publiseres i oktober.  

SCBS ENQUÊTE FOR INVESTERINGER I BYGG OG ANLEGG 
ETTER SEKTOR. SEK MRD.

OFFENTLIGE YRKESBYGG

MARKEDSUTVIKLING
Investeringene i offentlige yrkesbygg vokste med sterke 13 pro-
sent i 2014 etter en nedgang på 2 prosent i 2013. Lave renter og 
store behov innen både undervisning og omsorg er utvilsomt 
en kraftig drivkraft i dette segment. Vi skal heller ikke se bort fra 
at oppgangen i 2014 er et resultat av initiativ knyttet til valgåret 
2014. Så langt i 2015 viser investeringene et fall på 4 prosent. 
Registrerte igangsettingstillatelser viser ifølge foreløpige tall en 
sterkere nedgang enn vår prognose fra mars.  

Veidekkes anslag fra mars i rødt.
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PROGNOSER FOR 2015–2016
Vi har en stund ventet en svakere utvikling i offentlig yrkesbygg 
etter en langvarig vekstperiode og på grunn av behovet for kon-
solidering av offentlige budsjetter. Konjunkturbedring kan avhjelpe 
situasjonen, men det er signaler på at den ventede tilstrammingen 
er i gang og at den slår inn allerede i 2015.   

For 2015 har vi nedjustert anslaget til 0 prosent investerings- 
vekst, mens anslaget for 2016 ligger uendret på -5 prosent.

ANLEGG

MARKEDSUTVIKLING
Det svenske anleggsmarkedet vokste med nær 9 prosent i 2014, 
mens tall for første halvår viser en oppgang på 5 prosent sam-
menlignet med samme periode i fjor. Så langt i år er det utviklin-
gen i jernbane- og kraftsektoren som gir sterkest positivt bidrag, 
mens utviklingen er negativ for veier og for den store posten 
«andre anlegg,» som innbefatter industrianlegg og kommunal 
sektor. En kraftig oppgang på 28 prosent innenfor jernbane så 
langt i år er betydelig sterkere enn de -6 prosent som ble anslått 
i Trafi kverkets verksomhetsplan i fjor høst, og gjenspeiler trolig 
effekten av nye, politiske prioriteringer. 

Nedgangen i kommunal sektor, som inneholder en stor 
del V/A-anlegg, følger noe av samme logikk som beskrevet for 
offentlige yrkesbygg, med strammere budsjetter, men forsterk-
es også av et stort behov innen byggsektoren til skole og om-
sorg. 

Den anleggstunge bergverksverksnæringen justeres 
kraftig ned i kjølvannet av fallende råvarepriser. For øvrige indus-
tri- næringer forventer vi at investeringsprognosene vil peke opp 
for 2016.    

PROGNOSER FOR 2015–2016
Prognosene for anleggsmarkedet er i sum moderat positive 
for 2015 og 2016. For vei og jernbane er investeringene i sum 
moderate, men med sterk vekst innen jernbane og mer 
moderat innen vei. Igangsettingen av Förbifarten i 2015 vil gi 
god regional tilvekst i Stockholmsregionen, og noe lengre frem 
i tid vil igangsetting av Västlenken gi økt aktivitet i Gøteborg-
området.  

Kraftsektoren står for en stor andel av anleggsinvesterin-
gene og har vært en viktig drivkraft over mange år, men oppgir 
en nedgang i sine investeringer for 2015. Svake strømpriser kan 
være en bidragene årsak. 

Bidraget fra kommunal sektor ventes å holde seg svakt i 
prognoseperioden. Det gjør også bergverksindustrien, som er 
en av de mest anleggsintensive delene av industrien. 

 

Investeringer i anleggsmarkedet. Mrd. SEK 2011-priser
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DANMARK: BYGG OG ANLEGG 

Veksten i det danske B/A-markedet ble om lag 5 prosent i 2014, 
ifølge tall fra Dansk Statistik, som er noe høyere enn anslått i vår 
rapport i mars. 

Foreløpige tall for årets to første kvartaler viser at B/A-
segmentet ikke har holdt følge med den generelle konjunktur-
utviklingen. Etter et bratt fall i investeringsaktiviteten i første 
kvartal, spesielt for yrkesbygg, var det kun en svak bedring i 
2. kvartal. 

Per august er det fortsatt en overvekt danske B/A-bedrift-
er som oppgir et negativt syn på markedssituasjonen, ifølge 
kvartalsrapporteringen til Dansk Statistik. 

Vi forventer en bedring i etterspørselen i prognoseperioden, 
men fra lave nivåer. Dette betyr fortsatt en krevende markeds-
situasjon i alle segmenter, tross vekst. 

Kilde: DST og Veidekke.

BOLIGMARKEDET

MARKEDSUTVIKLING
Igangsettingen av boliger har holdt seg svak, ifølge foreløpige 
tall for årets to første kvartaler. Investeringsutviklingen innen 
bolig har også vist svake tall for årets to første kvartaler, men 
dette kan skyldes en forbigående nedgang innen hovedrepara- 
sjoner, der en incentivordning ble faset ut i 2014. Regjeringens 
skatteincentiver for hovedreparasjon ble imidlertid gjeninnført 
våren 2015.    

Boligprisene har fortsatt å vise en sterk utvikling siden forrige 
rapport. Real-kreditrådets tall per 1. kvartal viser en prisutvikling 
i tråd med våre prognoser, mens Danske Bank og Homes bolig-
prisstatistikk med nyere oppdateringer bekrefter en fortsatt positiv 
utvikling også ut 2. kvartal.  

PROGNOSER FOR 2015–2016
De underliggende drivkreftene tilsier en fortsatt bedring i bolig-
markedet i de store byregionene. God befolkningsvekst, bedret 
arbeidsmarked og lave renter er forhold som alle peker mot 
oppsving i perioden. Den positive utviklingen i boligprisene 
bidrar også til å øke boligformuen og styrke husholdningenes 
balanser. Dette er et viktig bidrag til dynamikken i boligmarkedet 
fordi danske husholdninger fortsatt har et høyt gjeldsnivå, byg-
get opp i forkant av fi nanskrisen i 2008. 

Dersom konjunktursituasjonen utvikler seg som forventet, 
er det sterke drivkrefter som taler for en oppgang i bolig-
investeringene. Lave igangsettingstall skaper noe usikkerhet rundt 
investeringsprognosen i det korte bildet, og vi har derfor nedjus-
tert investeringsaktiviteten for 2015 til 0 prosent. Vi tror likevel 
veksten er underveis og venter en oppgang på 10 prosent i 2016. 
Det tilsynelatende høye veksttallet må ses i lys av dagens lave 
byggenivå. Dette tilsvarer en vekst på 1 000 boliger, som anses 
som moderat.   

 

 

     Investeringer i B/A-markedet. Faste priser (2011)
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PRIVATE YRKESBYGG

MARKEDSUTVIKLING
Markedet for private yrkesbygg har vært svakt i første halvdel 
av 2015 med fortsatt fall i registrert igansatt byggeareal. Inves-
teringene i yrkesbyggsegmentet totalt (inklusive offentlige 
bygg) har falt med 11 prosent i første halvår, noe som henger 
godt sammen med nedgangen i igangsatte byggeareal i 2014. 
Hvor mye av fallet som kan tilskrives offentlig vs. privat sektor i 
disse foreløpige tallene, er usikkert.  

Arealledigheten for yrkesbygg har også holdt seg stabil 
på et høyt nivå inn i 3. kvartal. Ifølge Online ED-statistikken er 
arealledigheten for kontorer i København-regionen i overkant av 
10 prosent, noe som er fortsatt høyt, om enn noe lavere enn 
for ett år siden. Ledighetsprosenten for handels- og produk-
sjonslokaler i hovedstaden er lavere enn for kontorarealer, men 
fortsatt godt over nivået før fi nanskrisen i 2008. Et interessant 
utviklingstrekk er en markant fallende arealledighet i øvrige del-
er av Sjælland. Høy arealledighet preger også andre regioner i 
Danmark. 

Veidekkes anslag fra mars i rød stiplet linje.

PROGNOSER FOR 2015–2016 
Ubalansene dansk økonomi etter fi nanskrisen i 2008 har vært 
store og kanskje spesielt i det private yrkesbyggsegmentet etter 
svært høy utbyggingstakt i perioden før fi nanskrisen. Mye arealer 
har blitt stående ledig, og en nedgang i denne ledigheten vil være 
en forutsetning for å skape ny dynamikk i det private yrkesbygg-
markedet. Makroutviklingen taler for økt kapasitetsutnyttelse og 
en nedgang i arealledigheten i kvartalene som kommer. BNP-vek-
sten er økende og understøttes av en positive indikatorer for 
sysselsetting og industriproduksjon. 

Sysselsetting har så langt i år ikke hatt like sterk oppgang 
som vi forventet i marsrapporten, men målt som år/år er 
veksten fortsatt sterk. Vi forventer en videre oppgang resten av 
året og i 2016, selv om prognosen vi avga i mars nå kan virke i 
overkant optimistisk. 

Veidekkes anslag fra mars i rød stiplet linje.

Industriproduksjonen har utviklet seg positivt og om lag som 
forutsatt. Gitt at veksten hos sentrale handelspartnere i EU og 
USA ikke rammes negativt av den pågående uroen i Kina og på 
børsene, forventer vi videre oppgang gjennom 2016.

Veidekkes anslag i rød stiplet linje.

For 2015 har vi nedjustert investeringene til 0 prosent vekst 
fra 2014. For 2016 opprettholder vi investeringsanslaget på 
10 prosent. En slik vekst innebærer at markedet tar seg opp 
mot 2012-nivå, men fortsatt ligge på moderate 64 prosent av 
gjennomsnittet for tiårsperioden 2005–2014. Markedet vil fort-
satt oppleves som krevende for aktørene i prognoseperioden 
ut 2016.

OFFENTLIGE YRKESBYGG OG ANLEGG 
Offentlig sektor forventes å redusere sine investeringer i anlegg 
og offentlige yrkesbygg i 2015 og 2016. Disse budsjettplanene er 
på nytt blitt bekreftet siden forrige rapport.  

I årets to første kvartaler falt anleggsinvesteringene med 
6 prosent etter god vekst høsten 2014. Vi har derfor nedjustert 
prognosen for 2015. For 2016 ligger prognosen om en fl at ut-
vikling fast. 
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