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Forord

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

Ved utarbeidelsen av rapporten er det ikke foretatt egne analyser 
knyttet til konjunkturutviklingen generelt, men den bygger på gjeldende 
konsensusanslag for de viktigste indikatorene i økonomien. Prognosene 
for bygg og anlegg bygger på gjeldende offisielle 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 gjen-
nom vår hjemmeside: www.veidekke.no. 

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

Oslo, 5. mars 2015

Rolf O. Albriktsen
direktør strategi og marked
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Hovedpunkter

Effekter fra internasjonal økonomi
• Økt etterspørsel i eksportsektoren, spesielt i Sverige og  

Danmark.
• Fallende aktivitet i oljesektoren påvirker vekstutsiktene i Norge.
• Lave renter over en lengre periode.

Det skandinaviske B/A-markedet vokser med ca. 3 prosent i 2015 
og 2016
• Størst vekstbidrag fra det svenske markedet.

Norge: Utsikter til lavere vekst 
• B/A-markedene vokser mindre, økt vekt på samfersel og kraft.
• Regionale forskjeller innen bolig og private yrkesbygg –  

svakere på Sørvestlandet mot slutten av 2015.

Sverige: God fart fremover
• Sterkt boligmarked i Stockholm – Gøteborg og Malmø kommer 

etter.
• Fortsatt vekst i private yrkesbygg etter et svakt 2014.
• Anleggsmarkedet i bedring. Förbirfarten kommer i gang i 2016.

Danmark: Vekst, men fortsatt krevende markeder
• Venter moderat vekst i private yrkesbygg etter en nedgang i 

2014. Hovedstadsregionen og enkelte store byer går foran.
• Boligmarkedet står foran ny vekst. Kraftig prisoppgang og 

rekordlav igangsetting de siste årene.

Investeringer i det skandinaviske B/A-markedet 2000–2016
Veidekkes anslag i stiplede linjer

Merknad til tallene for Sverige: 
Statistiska centralbyrån i Sverige har i løpet av høsten 2014 gjort en revisjon av investeringstallene tilbake til 2000. Revisjonen har 
medført en betydelig oppjustering av markedsvolumene i Sverige. Endringen er spesielt sterkt innenfor private yrkesbygg. Revisjonen 
har størst betydning for nivåer, ikke endringstakt.
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Internasjonal økonomi – fallende råvarepriser og lave renter

Effekt på skandinaviske B/A-markeder

Siden forrige konjunkturrapport har prisene på råvarer, 
og spesielt olje, falt kraftig. Oljeprisen, som lå i overkant 
av 100 dollar fatet i september, er nå om lag 60 dollar 
fatet, og den ser ikke ut til å ha stabilisert seg. Fallet i  
oljeprisen slår ulikt ut i ulike land og regioner, men vil gi netto  
positive effekter i internasjonal konjunkturutvikling.  

I eurosonen er utsiktene for rentenivået fremover blitt 
ytterligere redusert som følge av svak vekst og fare 
for deflasjon. Den europeiske sentralbankens initia-
tiv til omfattende stimulanser ventes å gi effekter på  
veksten. Euroens verdi er blitt kraftig svekket mot blant 
annet dollar, med dertilhørende styrking av europeiske  
bedrifters konkurranseevne. 

Veksten i internasjonal økonomi var i overkant av  
3 prosent i 2014, ifølge nye anslag fra IMF. Anslaget for 
2015 og 2016 er noe høyere med 3,5–4 prosent vekst. 
Dynamikken i internasjonal økonomi har imidlertid  
endret seg det siste året. 

USA har gjenintatt sin rolle som vekstmotor, mens ut- 
siktene i de fremvoksende økonomiene har blitt svakere. 
Redusert råvareetterspørsel fra Kina i kombinasjon med 
en økt tilbudsside har bidratt til de prisfallene vi har sett i 
råvaremarkedene.  

I våre nærområder er bildet mer sammensatt. Euro- 
sonen vokste svakt i 2014. Forventningene til 2015 
er nå blitt nedjustert og viser en beskjeden og gradvis  
vekstøkning til om lag 1,5 prosent i 2016. Den geopolitiske 
situasjonen knyttet til Ukraina og Russland og svakere 
etterspørsel fra fremvoksende økonomier har lagt en  
demper på de nære vekstutsiktene. Samtidig gir redu- 
serte energipriser og en svakere eurokurs muligheter for 
positive overraskelser. For Storbritannia, Sverige, Polen 
og de baltiske landene er vekstanslagene overveiende 
positive.  

 

Den moderate, men gradvise bedringen i inter- 
nasjonale konjunkturer forventes å virke positivt på 
svensk og dansk eksportsektor. Bedringene antas å gi 
en indirekte effekt på B/A-markedene i disse landene  
gjennom bedre arbeidsmarkeder, økt inntektsvekst i 
husholdningene og økt investeringsvilje i næringslivet. 

Nedgangen i oljeprisen vil gi negative ringvirkninger for 
norsk økonomi. Samtidig er effekten positiv for både 
svensk og dansk økonomi gjennom lavere energipriser. 
Nedgangen i råvarepriser på jernmalm vil trolig kunne 
redusere vekstambisjoner for anleggsinvesteringene i 
tilhørende utvinningsvirksomhet. 

Lavere renter og kvantitative lettelser i eurosonen bidrar 
til reduserte renter også i våre markeder. Vi ser ingen 
tegn til rentehevinger i overskuelig fremtid, snarere kan 
rentene bli ytterligere redusert i Norge. 

Vi forventer at kombinasjonen av lavere vekst i 
norsk økonomi og en mer positiv veksttakt i Sverige,  
Polen og Baltikum vil gi en redusert netto arbeids- 
innvandring til Norge i 2015 og 2016. 

Anslag for BNP-veksten i internasjonal økonomi
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Norsk økonomi
Norsk økonomi ventes å vokse med 1–1,5 prosent i 2015, 
og arbeidsledigheten vil være økende gjennom 2015. 
Det sterke fallet i oljeinvesteringene har allerede påvirket  
Stavangerområdet i form av en raskt økende, om enn 
fortsatt lav arbeidsledighet. Selv om virkningene av fallet i 
oljesektoren blir sterkest på Sørvestlandet, vil også andre 
deler av landet måtte forvente en viss smitteeffekt. Tross 
lave renter er veksten i sysselsetting og inntektsveksten i 
husholdningene allerede redusert på landsbasis, og vi vil 
kunne forvente redusert forbruksvekst. 

For offentlig sektor er bildet todelt. Staten har en 
solid   økonomi og gode muligheter for å iverksette 
kraftfulle tiltak ved en lavkonjunktur. Kommune- 
sektoren vil imidlertid påvirkes av lavere konjunkturer 
i form av redusert skatteinngang. Utsiktene til lavere  
renter og en mer langvarig periode med lavt rente- 
nivå trekker imidlertid i positiv retning, ikke minst 
for investeringsetterspørselen. Kommunal sektor 
vil kunne få tilføring av statlige midler dersom kon-
junkturutviklingen tilsier en mer aktiv motkonjunktur-
politikk. Statlige og fylkeskommunale investeringer,  
spesielt knyttet til samferdselssektoren, ventes å øke 
også i årene som kommer. 

Anslag for norsk økonomi

Veidekkes anslag i rødt

Svensk økonomi
Svensk økonomi vokste med 2,1 prosent i 2014, opp fra 
1,6 prosent i 2013, og arbeidsledigheten har beveget seg 
moderat ned. Den gradvise bedringen i konjunktursitua-
sjonen ventes å fortsette i 2015, i hovedsak med bidrag 
fra innenlandsk etterspørsel, som stimuleres av ytterlig-
ere rentereduksjoner og en positiv utvikling i arbeids-
markedet. God vekst i husholdningenes etterspørsel 
innen bolig og forbruk og en positiv utvikling i tjeneste- 
sektoren var viktige vekstdrivere i 2014, og dette ventes 
å fortsette i 2015. For stat og kommune, som har ek-
spandert sin investeringsbudsjetter sterkt over en lengre 
periode, forventes en svakere utvikling fremover som 
følge av et behov for innstramminger. Eksportsektoren 
har blitt begrenset av svak etterspørsel fra eurosonen, 
men de fleste prognoser indikerer en bedring i denne  
sektoren i løpet av 2015 og inn i 2016. 

Anslag for svensk økonomi

Veidekkes anslag i rødt
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Dansk økonomi
Dansk økonomi vokste med 1 prosent i 2014, som var 
en utvikling i positiv retning etter to år med nedgang i 
2012 og 2013. De fleste prognoser indikerer en fortsatt 
moderat bedring i 2015. Arbeidsledigheten har flatet 
ut på om lag 5 prosent og ventes å holde seg uendret, 
mens sysselsettingen er økende.

I 2015 venter vi at konjunkturbedringen, som foreløpig 
ser ut til å ha vært avgrenset til København, også vil 
komme til noen andre større byer som Århus og  
Aalborg. Det betyr en sterkere investeringstakt i  
næringslivet og en gradvis økt etterspørsel etter nye  
boliger, men fra et svært lavt nivå. Offentlige myndig- 
heter ventes å stramme til sine investeringsplaner og 
-initiativer i 2015. 

Anslag for dansk økonomi

Veidekkes anslag i rødt
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NORGE: Bygg og anlegg

Blandet bidrag fra norsk økonomi
• Lavere petroleumsinvesteringer
• Historisk lave renter
• Fortsatt godt arbeidsmarked, men økende ledighet
• Eksportindustrien nyter godt av svakere krone
• Fortsatt gode statsfinanser
• Forstatt god ordretilgang

Etter en svak nedgang på 1,5 prosent i det samlede 
bygg- og anleggsmarkedet i 2014, ventes en vekst på 
vel 2 prosent i 2015. Den samme veksten ventes også 
for 2016. Dette er en betydelig svakere vekstrate enn 
hva vi hadde i de tre årene fra 2011 til og med 2013. 
Mye av årsaken ligger i en generell svekkelse av  
veksten i norsk økonomi. Fallet i petroleumsinvesterin-
gene rammer i første rekke deler av Sørvestlandet, men 
bidrar også til en svakere BNP-vekst samlet sett frem- 
over. Fallet vil også dempe investeringslysten innen pri-
vat sektor. Offentlig sektor vil også de neste to årene bli 
«motoren» i de samlede bygg- og anleggsinvesteringen. 
Aktiviteten innen anlegg er på et høyt nivå som følge av 
flere år med kraftig vekst og satsing på samferdsels- 
sektoren.  

Veidekkes anslag i stiplede linjer

Lavere petroleumsinvesteringer trekker veksten i 
B/A-markedet nedover. Samtidig har lavere oljepris 
bidratt til en svekket kroneverdi, noe som bedrer  
eksportbedriftenes konkurransekraft. Dette vil kunne gi 
økt investeringslyst i deler av landet hvor disse bedrif-
tene er (Møre og Romsdal, Hordaland, deler av Øst- og 
Sørlandet). Nettoeffekten av dette i bygg og anlegg er 
usikker, men trolig vil det samlet gi en noe lavere vekst i 
B/A-investeringer. Det er spesielt veksten innen private 
næringsbygg og i boligmarkedet som påvirkes negativt.

Boligmarkedet – utvikling
Etter et fall i boligprisene på slutten av 2013, var hele 
2014 preget av jevnt stigende boligpriser og god  
etterspørsel etter boliger. Omsetningsprisen på brukte 
leiligheter gikk opp med 8,6 prosent gjennom hele 
2014. En lavere rente på lån, lav arbeidsledighet og god 
inntektsutvikling har vært hovedforklaringen på utviklin-
gen i 2014. Fallet i oljeprisene i andre halvår 2014 og ut-
siktene for lavere petroleumsinvesteringer ser så langt 
ikke ut til å ha påvirket boligmarkedet negativt. Pris- 
veksten fortsatte også inn i 2015 med en månedsvekst 
på 1,1 prosent for leiligheter i januar (sesongjustert) og  
1 prosent i februar. Omsetningshastigheten målt i antall 
boliger er fortsatt høy.

Veidekkes anslag i rødt
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Ser vi på markedet i de største byene, er veksttrenden 
tilnærmet lik. Unntaket er Stavanger, der markedet nå 
ser ut til å fl ate ut.

Boligprisutviklingen i utvalgte byer

Prognoser for 2015 og 2016
Et fortsatt lavt rentenivå, god tilgang på lån og relativt 
stabilt arbeidsmarked er drivere som vil kunne øke 
boligetterspørselen gjennom 2015. På den annen side 
vil usikkerheten om økende arbeidsledighet i deler av 
landet og en noe svakere inntektsvekst kunne dempe 
boligetterspørselen i løpet av 2015 og i noe sterkere 
grad i 2016. Vårt anslag er derfor en boligprisvekst på 
5 prosent i 2015, med en noe sterkere vekst første halvår, 
og avtagende til rundt 3 prosent i 2016. 

Veidekkes anslag i rødt

Nedgangen i boligbyggingen ble som forventet i 2014. 
Antallet tillatelser om igangsetting gikk ned fra rundt 
30 000 i 2013 til vel 27 000 i 2014. Dette lå til grunn 
for våre prognoser om en nedgang i investeringene på 
10 prosent. Salget av nye boliger tok seg opp gjennom 
2014 og bidro til at nedgangen i igangsettingen fl atet 
ut på slutten av året. For 2015 tror vi at presset i bolig-
markedet rundt de store byene vil bidra til at igang-
settingen stabiliserer seg på rundt 27 000 boliger. For 
2016 anslår vi en svak nedgang i igangsettingen til rundt 
26 000 enheter. Med en fortsatt vekst i ombygging og 
tilbygg av boligene anslår vi en vekst i investeringene på 
1 prosent både i 2015 og 2016.

Effekten av lavere petroleumsaktivitet vil på kort sikt pre-
ge boligetterspørselen i Rogaland. Økende usikkerhet 
om jobbene og mindre tilfl ytting til regionen vil dempe 
både boligprisene og nybyggingen. 

Denne trenden så vi allerede på slutten av 2013: Fallet 
i oljeprisene til et permanent lavere nivå enn det vi har 
hatt de siste årene kombinert med lavere investeringer 
i nye, landbaserte anlegg, vil gi økende arbeidsledighet 
i områder med sterk oljeavhengighet og det vil drive 
boligetterspørselen noe ned. Hvor sterk nedgangen blir, 
påvirkes av hvor lenge prisene blir lave, hvilket nivå disse 
vil stabilisere seg på og hvordan annet næringsliv utvikler 
seg. 

Yrkesbygg
Igangsettingen av yrkesbygg (både offentlige og private) 
gikk ned med om lag 4 prosent gjennom året. Ned-
gangen skyldes en noe svakere utvikling innen private 
yrkesbygg, mens aktiviteten ble opprettholdt innen 
offentlige yrkesbygg.

Veidekkes anslag i rødt

For 2015 og 2016 ventes en fortsatt positiv trend i igang-
settingen av yrkesbygg, med vel 2 prosent årlig vekst. 

Ulike drivere påvirker utviklingen innen private og 
offentlige yrkesbygg. 

Private yrkesbygg påvirkes i stor grad av forhold som 
vekstutsikter, rentenivå, lønnsutvikling, privat forbruk, 
råvarepriser og utviklingen i valutakurser. Vekstutsiktene 
for private yrkesbygg for 2015 og 2016 er svakere enn 
hva vi har hatt de siste tre årene. Rentenivået forventes 
å holde seg lavt, og dette stimulerer investeringslysten. 
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Privat forbruk er ventet å utvikle seg svakere, mens 
lavere oljepriser og en svakere krone gir eksportbedrif-
tene bedre konkurransekraft. 

Årslønnsveksten de neste to årene vil ifølge Norges 
Bank ligge på vel 3 prosent, som er svakt lavere enn de 
siste årene. Det betyr fortsatt reallønnsvekst og vekst 
i husholdningenes forbruk. En sterkere vekst i arbeids- 
ledigheten enn det som er forutsatt, vil føre til lavere  
forbruk.   

På regionalt nivå vil sysselsettingsutviklingen og  
arbeidsledighet være viktige drivere.

For landet totalt sett har utviklingen i arbeids- 
markedet vært tilnærmet uendret gjennom 2014. Arbeids- 
ledigheten har økt merkbart i Rogaland det siste året og 
sysselsettingen har avtatt, mens utviklingen i de andre  
regionene har vært tilnærmet flat. 

Svakere vekst i norsk økonomi påvirker i størst grad  
private yrkesbygg ved at nye prosjekter utsettes i tid eller 
avlyses. Det ventes også en lavere aktivitet innen hotell 
og fritidsbygg. Det er bygg til oljerelatert industri som 
påvirkes mest, mens private kontorbygg og forretnings-
bygg fortsatt vil vise en positiv utvikling. Samlet ventes 
det en årlig vekst i investeringene på rundt 1 prosent 
innen private yrkesbygg. 

Aktiviteten inne offentlige yrkesbygg har vært sta-
bilt økende etter finanskrisen i 2009. Offentlig bygge- 
aktivitet er påvirket av kommunal økonomi og kommu-
nale prioriteringer. Netto driftsresultat for kommune- 
sektoren har i snitt ligget rundt 3 prosent de siste årene. 
Dette er et nivå som er tilfredsstillende for gjennomføring 
av nødvendige investeringer i bygninger og infrastruktur. 
Dette nivået forventes å holde seg også i fremtiden.  
Offentlige bygginvesteringer er i tillegg påvirket av den 
økte sentraliseringen og innvandringen vi har hatt de siste 
årene. Selv om veksten i befolkningen avtar noe de kom-
mende årene, vil et stort etterslep i bygging av skoler og 
helse-/omsorgsbygg bidra til en fortsatt vekst i offentlige  
investeringer i bygg. 

Eksempler på større sykehusprosjekter som kommer, er 
Narvik Sykehus og utbygging av Vestre Viken Sykehus. 
Vi legger derfor opp til en årlig realvekst på 3 prosent i 
investeringene i offentlige bygg.

Anlegg
Aktiviteten innen anlegg vokste med 6 prosent sist år, 
og denne vekstraten vil ventelig bli opprettholdt også i 
2015. Kapasitetsbegrensninger innen prosjektering og 
planlegging av nye samferdselsprosjekter, samt lavere 
vekst innen petroleumsindustrien, vil kunne gi en lavere 
vekst på om lag 3 prosent i 2016. 

Veidekkes anslag i stiplede linjer

Det ventes en fortsatt vekst i veiinvesteringene på  
5 prosent i 2015, avtagende til 2 prosent i 2016. En 
lavere vekst i 2016 kommer dels av begrenset planleg-
gingskapasitet og dels av at store prosjekter avsluttes 
(eksempelvis «Mjøsprosjektet»). Nye store prosjekter 
er da i oppstartsfase. I 2016 forventes det oppstart av 
ni-ti veiprosjekter med anslått prosjektverdi over 500 
mill. Dette er om lag på samme nivå som i år.  
Eksempler på slike prosjekter er videre utbygging av 
E18 gjennom Telemark, E134 gjennom Buskerud og 
utbedring av riksvei 4 i Oppland.

Det er også sterk vekst innen andre anlegg for offentlig 
sektor. Det gjelder utbygging og fornyelse av kommu-
nale vann- og avløpsanlegg og renseanlegg. Veksten her 
ligger på rundt 5 prosent årlig. Den største økningen de 
siste årene har vi sett innen investeringer i jernbane- 
anlegg. Utbyggingen av Follobanen fra Oslo til Ski  
stasjon som starter opp i 2015, vil bety en sterk vekst 
på rundt 10 prosent i år og neste år. I tillegg kan ut-
bygging av Fornebubanen bidra til videre vekst innen 
jernbane.

Det satses også stort på utbygging og oppgradering av 
kraftanlegg. I tillegg vil fornying av overføringslinjene 
bidra til en årlig vekst på rundt 10 prosent de nærmeste 
årene.
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SVERIGE: Bygg og anlegg

Foreløpige tall tilsier en vekst i de svenske B/A- 
markedene på sterke 12 prosent i 2014, som er noe 
høyere enn våre prognoser fra september. Som for- 
ventet har boligmarkedet vært en sterk drivkraft, men 
også offentlige yrkesbygg og anleggssektoren har økt 
mer enn forventet.

Veidekkes anslag i stiplede linjer

Statistiska centralbyrån gjorde en omfattende revisjon av sine 
tidsserier høsten 2014, noe som har medført en betydelig op-
pjustering av markedsvolumene tilbake til 2000, i gjennomsnitt 14 
prosent pr. år. Oppjusteringen er størst innen private yrkesbygg, 
med et snitt på 60 prosent pr. år for perioden 2000–2014. Det er i 
hovedsak nivåene som er justert, mens markedsutviklingen år for 
år i hovedsak er uendret.

I 2015 og 2016 forventer vi en vekst på om lag 4 prosent 
årlig, med sterkest vekstbidrag fra bolig, private yrkes-
bygg og deler av anleggssektoren. Investeringene i of-
fentlige yrkesbygg vil gradvis avta når vi beveger oss inn 
i 2016. I anleggsmarkedet venter vi en dempet vekst-
takt, i hovedsak drevet av kraftsektoren, i 2015 og 2016.  
I Stockholmregionen vil igangsettingen av Förbifarten ha 
økende effekt på aktiviteten fra og med 2016.

Boligmarkedet – utvikling
Markedsutviklingen innen boligsegmentet var usedvan-
lig sterk i 2014. Prisene på bruktboliger fortsatte å stige 
sterkt i de store byregionene, mens igangsettingene 
økte med 12 prosent fra 2013 til nær 35 000 igangsatte 
boliger i 2014. Igangsettingstakten var økende gjen-
nom året. De endelige tallene for investeringsveksten 
foreligger ikke enda, men vil trolig ligge i området 15–20 
prosent vekst fra 2013 til 2014. 

Veidekkes anslag i stiplede linjer

Veidekkes anslag i rødt

Igangsettingene i Stor-Stockholm vokste med 6 prosent 
målt i igangsettingsvolumer (kvm) i 2014. Den sterkeste 
veksten kom imidlertid i Gøteborg med en oppgang på 
32 prosent. I Malmø var utviklingen flat. Målt i antall 
kvadratmeter, er boligmarkedet i Stor-Stockholm om lag 
dobbelt så stort som Stor-Gøteborg og Stor-Malmø.
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Prognoser for 2015-2016
Etterspørselen etter nye boliger ventes å være god også 
fremover, men veksttakten dempes. En fortsatt positiv 
utvikling underbygges av flere faktorer:  

• Arbeidsledigheten beveger seg gradvis nedover, og 
husholdningenes tillit til egen økonomi virker stabil 
og positiv i målingene. Prognosene for arbeidsmark-
edet fremover er positive fra prognosemiljøene.  

Veidekkes anslag i rødt

• Rentene er ytterligere senket. Utsiktene for lavt 
rentenivå er blitt forlenget.

• Befolkningsveksten er sterk i de store byene. Nye 
tall for 2014 viser at den sterke befolkningsveksten 
fortsatte i Stockholm, om enn i noe svakere tempo 
enn de foregående fem år. I Malmø og Gøteborg 
tiltok samtidig befolkningsveksten. I Gøteborgs Län 
har ikke befolkningsøkningen vært sterkere siden 
første halvdel av 1990-tallet. 

Enkelte faktorer trekker også i negativ retning. Bolig-
prisene i de store svenske byene vokser sterkere enn 
inntektene og bidrar således gradvis til å begrense antall 
husholdninger som har mulighet til å kjøpe. Swedbanks 
Boindex, som måler husholdningenes kjøpekraft til 
bolig, har falt tilbake i Stockholm, Malmø og Gøteborg 
i løpet av 2014. I tillegg til veksten i boligprisene bidrar 
også økte amorteringskrav som Svenska Bankförenin-
gen innførte 1. juli 2014, til å trekke opp finansierings- 
kostnadene. Det nye amorteringskravet forutsetter 
amortering ned til 70 prosent, fra tidligere 75 prosent. 

Tross fallet i andre halvår 2014 viser Swedbanks  
Boindex fortsatt høye nivåer, noe som tilsier god 
kjøpekraft for bolig i de store byene. En Boindex på 
nivå over 100 tilsier at husholdningene kan håndtere 
lånekostnader og fortsatt tilfredsstille normen for god 
kjøpekraft.

Private yrkesbygg –  
markedsutvikling 
Investeringsveksten i private yrkesbygg anslås til  
6 prosent i 2014, basert på foreløpige tall fra SCB, etter 
en nedgang på 9 prosent i 2013. Utviklingen ble dermed 
som vi forventet ved inngangen til 2014, og bedre enn 
våre prognoser fra september 2014. Samtidig viste igang-
settingene en svak utvikling både i industri og lagerbygg 
og for handel gjennom 2013. I 2014 har tendensen 
for igangsettinger innenfor både kontor, industri og  
lager vært positiv, mens igangsettingstallene for handel  
fortsatt er svake. 

Veidekkes anslag i rødt

Prognoser for 2015-2016
Vi forventer en investeringsvekst på 5 prosent innen  
private yrkesbygg i 2015, økende til 7 prosent i 2016. 
Flere underliggende indikatorer underbygger en økt 
investeringsetterspørsel fra næringslivet med utgangs- 
punkt i en fortsatt god konjunkturutvikling:

• Vekst i sysselsetting og lave renter er en indirekte 
driver i etterspørselen etter private yrkesbygg ge-
nerelt. Historisk er det en god korrelasjonen mellom
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 veksten i sysselsetting og markedet for nye  
 kontorbygg.

Veidekkes anslag i rødt

• Handelssegmentet hadde en meget høy igang- 
settingstakt i 2011 og 2012, men har deretter falt til 
et historisk sett meget lavt nivå. Med utsikter for et 
mer robust oppsving i privat forbruk forventer vi at 
dette investeringssegmentet nå vil ta seg relativt 
raskt opp igjen. 

• «Industri og lager» er det største enkeltsegmentet 
som måles i byggearealstatistikken innen private 
yrkesbygg. Tross svak utvikling i industriproduk- 
sjonen for 2014 sett under ett, viser SCBs inves-
teringsundersøkelse for 2015 planer for et godt 
investeringsoppsving i bygninger og anlegg i disse 
segmentene. Investeringsundersøkelsen rimer godt 
med en gradvis økende etterspørsel og lønnsomhet 
i den viktige eksportsektoren, og en mer positiv 
trend i industriproduksjonen gjennom andre halvår 
2014.     

SEBs enquete for investeringer i bygg og anlegg etter sektor.
Mrd. SEK.

Offentlige yrkesbygg –
markedsutvikling 
Offentlige yrkesbygg har vært et vekstmarked hvert år 
siden 2005, med en gjennomsnittlig årlig økning på  
7 prosent. Foreløpige tall for 2014 tyder på at inves- 
teringsveksten var meget sterk også i fjor. 

I 2015 vil vi se et fortsatt høyt nivå på offentlige inves- 
teringer som følge av høy igangsettingstakt på slutten 
av 2014. Helse og omsorg samt utdanning bidro  
sterkest til oppgangen.

Veidekkes anslag i rødt

Prognoser for 2015 og 2016
Fremover forventer vi en mer moderat igangsettings- 
takt i offentlig sektor som følge av lavere investerings-
budsjetter. Det skyldes delvis at kommunesektorens 
investeringer har vokst sterkt over en lang periode og er 
kommet opp på et meget høyt nivå. Det er tilsyne- 
latende politisk enighet om tilstramminger i offentlige 
utgifter de nærmeste årene. Signalene fra regjeringen 
Löfven tyder samtidig på at innstramminger vil kunne gi 
utslag allerede i år:   
 
• Regjeringen har en flat prognose på kommunenes 

investeringer i 2015 i sitt anslag fra desember. På 
byggsiden vil en slik utvikling kunne berøre både 
bygg for både skoler, idrett og kultur og helse og 
omsorg, som utgjør opp mot 50 prosent av  
kommunesektorens samlede investeringer. 

• Staten legger opp til lavere forbruksetterspørsel. 
Også dette vil potensielt kunne ramme etter- 
spørselen etter bygg innenfor utdanning og helse 
gjennom lavere etterspørsel fra offentlige leietakere. 

• I motsatt retning trekker reduserte renter og ut- 
sikter til mer langvarig periode med lave rentenivåer. 
Også den sterke befolkningsveksten, ikke minst i 
de store byene, medfører et underliggende behov 
innenfor offentlig infrastruktur. Svenske kommuner 
oppgir omfattende investeringsbehov og offensive 
gjennomføringsplaner i de siste undersøkelsene. 

Investeringsanslag fra regjeringen i januar
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Samlet sett tror vi perioden med langvarig sammen-
hengende vekst er forbi for denne gang, men at etter-
spørselen stabiliserer seg på et høyt nivå. Den sterke 
økningen i igangsettinger høsten 2014 tilsier en vekst i 
investeringsnivåene i 2015 på grunn av etterslepseffek-
ten. Vi har derfor forskjøvet den forventede utflatingen i 
investeringsnivåene til 2016.

Anlegg – markedsutvikling 
Det svenske anleggsmarkedet økte med anslagsvis  
7 prosent i 2014. Det var spesielt en sterk oppgang i 
kategorien «Øvrige anlegg» som bidro til veksten, en 
kategori som omfatter kommunal infrastruktur som 
vann- og avløpsanlegg, men også industrielle anlegg 
som for eksempel gruvevirksomhet. Vi mangler sepa-
rate tall for de ulike undersektorene, men andre kilder 
viser at det er kommunesektoren som spesielt har 
bidratt til oppgangen i 2014. Innen samferdsel økte vei-
investeringene moderat, men jernbaneinvesteringene 
hadde en betydelig sterkere oppgang enn forventet. 

Det største private segmentet, kraftsektoren, hadde en 
god veksttakt på om lag 6 prosent i investeringer i 2014.  

Prognoser for 2015 og 2016
Trafikverkets virksomhetsplan for perioden 2014–2016 
tilsa opprinnelig en opptrapping av samferdselsinves- 
teringene i 2015 og 2016, men den politiske utviklingen 
har bidratt til endringer i disse planene. Blant annet  
virker planene for veibygging å være redusert og skjøvet 
ut i tid. I Stockholm er storprosjektet Förbifarten nå 
igjen igangsatt, men prosjektet er blitt om lag 6 mnd. 
forsinket i forhold til planen som forelå før valget høsten 
2014. Også storprosjektet Slussen er besluttet igansatt 
igjen. Vi forventer totalt sett en moderat vekst i sam-
ferdselsinvesteringene i 2015 og 2016, men under dette 
ligger et betydelig taktskifte i Stockholmmarkedet.

Prosjekt Förbifart Stockholm, anbudsleveringer 2015-2016

Veidekkes anslag i stiplede linjer

Kraftsektoren oppgir en videre vekst i sine inves- 
teringsplaner for 2015. Vi legger til grunn en vekst på  
5 prosent årlig i 2015 og 2016. Spesielt sterke er vekst- 
ambisjonene innenfor vindkraft og biobrensel, der den 
årlige ekspansjonstakten allerede er stor. Vindkraft-
produksjonen antas øke fra om lag 7 TWh i 2012 til  
16 TWh i 2020, mens produksjonen fra biobrensel antas 
øke fra om lag 125 TWh i 2012 til 152 TWh i 2020. 

Kommunal sektors investeringer i tekniske anlegg innen 
vann- og avløpssektoren og diverse infrastruktur utgjør 
en betydelig del av anleggsmarkedet. Vi legger til grunn 
en utflating i dette segmentet i 2015 og 2016 i tråd med 
et økt innsparingsbehov i kommuneforvaltningen.  
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DANMARK: Bygg og anlegg

Veksten i det danske B/A-markedet ble om lag 3–4 
prosent i 2014, ifølge Dansk Byggeri, som er noe høyere 
enn anslått i vår rapport i september. 

I 2015 og 2016 forventer vi at markedet vil øke gradvis 
til en vekst på 6 prosent i 2016. Gitt dagens lave nivå er 
dette fortsatt å regne som en moderat markedssitua- 
sjon. Vi forventer en dreining mot de private segmen-
tene bolig og private yrkesbygg. Offentlige segmenter 
innenfor bygg og anlegg forventes å flate ut i 2015 og 
2016. 

Veidekkes anslag i stiplede linjer

Boligmarkedet – utvikling
Det danske markedet for nye boliger nådde en bunn 
i 2013 med kun 10 000 igangsatte nye boliger. Den 
lave igangsettingstakten bidro til å trekke ned invester-
ingsnivåene for nye boliger til beskjedne 13 milliarder 
DKK i 2014. Samtidig fortsatte det profesjonelle marke-
det for fornyelse og rehabilitering å utvikle seg positivt, 
blant annet som følge av BoligJob-ordningen som utløp 
i 2014. Samlet økte derfor boliginvesteringene med  
1 prosent i 2014, ifølge foreløpige tall.  

Boligprisene fortsatte å vise en positiv utvikling i 2014. 
For leiligheter var den årlige prisveksten ifølge  
Realdkreditrådet på 4,3 prosent per 3. kvartal 2014, 
mens den for tett/lav-segmentet og eneboliger var på 
1 prosent. København leder fortsatt an med en sterk 
prisvekst på både leilighet og enebolig og rekkehus, 
men flere danske byer følger etter. 

Veidekkes anslag i røde stiplede linjer
Veidekkes anslag i stiplede linjer

Prognoser for 2015-2016
Ifølge boligstatistikken økte igangsettingstakten med 
10–15 prosent i løpet av 2014 til anslagsvis 11 500 
enheter, ifølge Dansk Byggeri. Oppgangen i fjorårets 
igangsettinger vil gi en etterslepseffekt på nybolig- 
investeringer i 2015.       

Boligprisene øker nå i sentrale byregioner i Danmark. 
Vekstkraften ser ut til å være på vei tilbake i hovedstads- 
området. Med de positive tilløp vi ser også i Malmø, 
forventer vi at Øresundregionen i perioden frem mot 
2020 igjen kan bli en vekstregion i Skandinavia.    

Vår hovedprognose er en fortsatt positiv utvikling i ny-
boligmarkedet rundt de store byene i år og neste år, fra 
et lavt nivå. Prognosen bygger på følgende utvikling:

• Det har vært en relativt sterk befolkningsvekst i 
flere danske storbyer samtidig med at tilveksten 
av boliger har stagnert. I hovedstadsregionen har 
befolkningen økt med 106 000 personer fra 2008 
til 2014 (CAGR 1,0 %), men også andre større byer 
som Århus (+1,3 %) og Ålborg (+1,0%) er byer med 
god befolkningsvekst. Det skaper et underliggende 
press på nye boliger i disse regionene selv om  
beholdningen av ledige boliger forblir høy eller 
økende i andre deler av landet.  

• Også i Danmark er utsiktene til mer langvarig lave 
renter en drivkraft som virker forsterkende på bolig-
markedet.  

• Bruktboligprisene i pressområdene nærmer seg 
tidligere toppnivåer fra 2007, og gjør at flere nye  
boligprosjekter kan selges til kvadratmeterpriser 
som gir tilstrekkelig lønnsomhet for utbyggere. 
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Veidekkes anslag i rødt

Prognosen bygger på vekst fra et lavt nivå, og vekstra-
tene må ses i lys av dette. Basert på tidligere erfaringer 
kan boligmarkedet også vokse betydelig raskere enn 
det vi har lagt til grunn i vårt hovedscenario. Sannsyn-
ligheten for en sterkere vekst virker større enn for at
den blir lavere.  
 

Private yrkesbygg –  
markedsutvikling
Markedet for private yrkesbygg fortsatte sin nedad- 
gående trend i 2014. Alle de tre store private segment-
ene landbruk, produksjonsbygg og kontor og handel gikk 
markant ned målt i antall kvadratmeter igangsatt. Tre år 
med nedgang i 2012–2014 tilsier at selv med vekst vil 
dette være et krevende markedssegment også i den 
nære fremtid.

Veidekkes anslag i rødt

Vårt anslag som tilsa en flat markedsvekst i 2014, var 
for optimistisk og er justert til en nedgang på 5 prosent 
med et fall i samtlige segmenter. Også i hovedstads-
regionen var markedsveksten for private yrkesbygg 
negativ sammenlignet med 2013.  

I likhet med boligsektoren er nivåene på nybygging 
kommet ned på et meget lavt nivå. Utviklingen med 
stagnerende vekst i dansk økonomi i 2012 og 2013 har 
ikke overraskende gitt stadig økende arealledighet  
innenfor både kontor, handel og produksjon, også i by- 
regionene. Gjennom 2014 og spesielt inn i 1. kvartal 

2015 ser det imidlertid ut som trenden i noen grad er 
snudd i positiv retning, spesielt i hovedstaden, viser 
statistikk fra Online-ED.

Prognoser for 2015 og 2016 
Vi forventer en tiltakende vekst i 2015 og 2016 innenfor 
private yrkesbygg. I likhet med boligsektoren må høye 
vekstrater ses i lys av de usedvanlig lave nivåene i 2014. 
En normalisering til gjennomsnittlig investeringsnivå for 
de siste ti år tilsier alene en oppgang på 60 prosent. 
Flere faktorer peker mot en økt veksttakt for private 
yrkesbygg utover i 2015 og 2016:

• Det private forbruket snudde trenden og pekte i 
riktig retning gjennom 2014. Bilsalget, som gjerne 
er en temperaturmåler på husholdningenes tillit 
til egen økonomi, var økende gjennom 2014. 
Prognosene for privat forbruk er på 2 prosent i 
både 2015 og 2016, en betydelig bedring fra de 
foregående år. 

Veidekkes anslag i rødt

• Sysselsettingen i næringslivet øke med nær 40 000 
personer fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014. En 
svak nedgang i offentlig sektor i samme periode 
endrer ikke inntrykket av en gryende og positiv 
dynamikk i dansk næringsliv. 

• Vekstutsiktene for dansk industrisektor virker 
mer lovende enn på lenge med vekstprognoser 
for eksportsektoren på 2–4 prosent i 2015–2016. 
Utsiktene til bedre eksportmarkeder underbygger 
forsterkede næringslivsinvesteringer i prognose- 
perioden.
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Veidekkes anslag i rødt

Offentlige yrkesbygg og anlegg 
Offentlig sektor ventes å dempe sine samlede invest-
eringer i 2015, noe som vil få effekt både i anleggsmark-
edet og i markedet for offentlige yrkesbygg. Fallende 
igangsettingstakt gjennom 2014 tilsier en slik utvikling i 
2015. Samtidig er det enkeltsegmenter som er i vekst. 
Ifølge Dansk Byggeri er utbyggingen av institusjoner 
som sykehus og universitet inne i en vekstperiode frem 
mot 2016. Kommunenes investeringer ventes å bli 
redusert i 2015. 

Ifølge Dansk Byggeris analyse vil anleggsinvesteringene 
innen trafikk og bane få en utflating i 2015, men ta ny 
fart i 2016 med utbyggingen av Femern-beltet.  
Kraftsektoren fortsetter veksten i både 2015 og 2016. 

Synspunkter og kommentarer mottas gjerne.
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