
Tittelslide 1 

Bildet kan ikke endres. Vil du ha 

en forside med et annet bilde, 

bruk ’Tittelslide’ uten ferdigdefinert 

bilde. 

KONJUNKTURRAPPORT 

Skøyen 15. september 

Rolf Albriktsen 

Kristoffer Eide Hoen 



2-spalters innholdsslide 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

HOVEDTREKK 

Norge: Boligmarkedet henter seg inn,  

men usikkerhet rundt oljeinvesteringene  

Sverige: Svakere konjunkturutvikling enn 

forventet, men B/A viser positive takter 

Danmark: Vi venter fortsatt på oppturen 
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Skilleslide 

Dersom det allerede ligger et bilde 

i skillesliden og det er ønskelig å 

bytte, gjør følgende: 

 

Slett bildet med delete/backspace. 

 

Følg instruksjonene i bildeboksen 

og sett inn nytt bilde. 

 

Slides med ferdigplasserte bilder 

finnes i eksempelpresentasjon. 

INTERNASJONAL ØKONOMI 

POSITIVE EFFEKTER 



2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

POSITIV EFFEKT AV INTERNASJONALE 

KONJUNKTURER 

BNP-VEKST 2013–2015 

2013 2014 2015 

Eurosonen -0,4 1,1 1,5 

Tyskland 0,5 1,9 1,7 

Storbritannia 1,7 3,2 2,7 

USA 1,9 1,7 3,0 

Kina 7,7 7,4 7,1 

Verden 3,0 3,4 4,0 

HOVEDTREKK 

Økt vekst internasjonalt 

• Men fremgangen i eurosonen går tregt 

Konfliktene kommer nærmere  

• Økt usikkerhet om energipriser i Europa 

Sterk B/A-vekst i Polen og deler av Baltikum 

• Fortsatt lave nivåer 

Kilde: IMF 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

POSITIV EFFEKT AV INTERNASJONALE 

KONJUNKTURER 

KONFLIKTENE ER KOMMET NÆRMERE? HOVEDTREKK 

Økt vekst internasjonalt 

• Men fremgangen i eurosonen går tregt 

Konfliktene kommer nærmere  

• Økt usikkerhet om energipriser i Europa 

Sterk B/A-vekst i Polen og deler av Baltikum 

• Fortsatt lave nivåer 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

POSITIV EFFEKT AV INTERNASJONALE 

KONJUNKTURER 

PRODUKSJON I BYGG OG ANLEGG – VEKST OG NIVÅ 

1. halvår 2014* 
Nivå i prosent av 

toppårene 2007/2008 

Latvia +20 % 73 % 

Litauen +14 % 72 % 

Spania +8 % 61 % 

Eurosonen +2 % 81 % 

Polen +1 % 115 % 

Finland** -2 % 98 % 

Tyskland -3 % 106 % 

Estland -17 % 84 % 

HOVEDTREKK 

Økt vekst internasjonalt 

• Men fremgangen i eurosonen går tregt 

Konfliktene kommer nærmere  

• Økt usikkerhet om energipriser i Europa 

Sterk B/A-vekst i Polen og deler av Baltikum 

• Fortsatt lave nivåer mange steder 

* Omregnet i årsvekst 

** T.o.m. 1. kvartal 

Kilde: Eurostat 
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Skilleslide 

Dersom det allerede ligger et bilde 

i skillesliden og det er ønskelig å 

bytte, gjør følgende: 

 

Slett bildet med delete/backspace. 

 

Følg instruksjonene i bildeboksen 

og sett inn nytt bilde. 

 

Slides med ferdigplasserte bilder 

finnes i eksempelpresentasjon. 

NORSK ØKONOMI 

HØY AKTIVITET, VEKSTEN DEMPES 



2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

HØY AKTIVITET, VEKSTEN DEMPES 

FAKSIMILE FRA NRK 12. JUNI ANSLAG FOR DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN, SEPTEMBER 2014 

Gjennomsnittlig årlig vekst  

i prosent 
2011–2013 2014–2016* 

Investeringer i utvinning 14,3 -0,7 

Boliginvesteringer 9,9 2,6 

Offentlige investeringer 3,9 6,8 

BNP Fastlands-Norge 2,7 2,4 

Sysselsetting 1,7 0,9 

Arbeidsledighet (nivå) 3,3 3,6 

Renter rammelån (nivå) 3,8 3,9 

* Prognoser Kilde: SSB 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

HØY AKTIVITET, VEKSTEN DEMPES 

 

BNP-VEKST 2010–2014 (HITTIL I ÅR) HOVEDTREKK 

Høy vekst i første halvår 

• Sterke tall for forbruk og tradisjonell eksport 

• Svak investeringsutvikling i næringslivet 

Industriproduksjonen overrasker positivt 

• Når kommer investeringene? 

Sterk husholdningssektor 

• Stabilt arbeidsmarked 

• Befolkningsveksten fortsetter 

• Økt inflasjon – redusert kjøpekraft?  

9 



2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

HØY AKTIVITET, VEKSTEN DEMPES 

 

INDUSTRIPRODUKSJON HOVEDTREKK 

Høy vekst i første halvår 

• Sterke tall for forbruk og tradisjonell eksport 

• Svak investeringsutvikling i næringslivet 

Industriproduksjonen overrasker positivt 

• Når kommer investeringene? 

Sterk husholdningssektor 

• Stabilt arbeidsmarked 

• Befolkningsveksten fortsetter 

• Økt inflasjon – redusert kjøpekraft?  
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

HØY AKTIVITET, VEKSTEN DEMPES 

 

ARBEIDSMARKED HOVEDTREKK 

Høy vekst i første halvår 

• Sterke tall for forbruk og tradisjonell eksport 

• Svak investeringsutvikling i næringslivet 

Industriproduksjonen overrasker positivt 

• Når kommer investeringene? 

Sterk husholdningssektor 

• Stabilt arbeidsmarked 

• Befolkningsveksten fortsetter 

• Økt inflasjon – redusert kjøpekraft?  
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Skilleslide 

Dersom det allerede ligger et bilde 

i skillesliden og det er ønskelig å 

bytte, gjør følgende: 

 

Slett bildet med delete/backspace. 

 

Følg instruksjonene i bildeboksen 

og sett inn nytt bilde. 

 

Slides med ferdigplasserte bilder 

finnes i eksempelpresentasjon. 

NORSK B/A-MARKED: 

NY VEKST MED REGIONALE FORSKJELLER 



2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

STABIL ORDREUTVIKLING 

ORDREINNGANG HOS ENTREPRENØRENE HOVEDTREKK 

Noe svakere ordreinngang 
• Nye ordrer -4 prosent i 2. kvartal mot tilsvarende  

i 2013 

• Reservene øker 

Anlegg: Nedgang i nye ordrer, høyt aktivitetsnivå 
• Nye ordrer ned -21 prosent mot 2. kvartal 2013  

• Reservene økt med 11 prosent 

Bolig: Nedgangen flater ut 

Yrkesbygg: Kraftig oppgang i nye ordrer siste  
4 kvartaler 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

BOLIGMARKEDET:  

BOLIGPRISENE STERKERE ENN VENTET 

BOLIGPRISER HOVEDTREKK 

Noe sterkere vekst i boligprisene enn våre 
prognoser per august 
• 2,1 prosent vekst fra august 2013 

• 4,5 prosent vekst fra bunnen ved årsskiftet 

De samme driverne – inntektsvekst, lav rente og 
lav arbeidsledighet ligger fast 

Våre prognoser ligger fast, det betyr lavere vekst 
fremover 

Lavere vekst i petroleumssektoren bidrar  
til usikkerhet og regionale forskjeller 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

BOLIGMARKEDET: 

REGIONALE FORSKJELLER 

BOLIGPRISER OG TREND 

Leiligheter 

Prisnivå august 

2014 

kr/m2 

Endring aug. 

13/ aug. 14 

Pristrend siste 

3 mnd.  

Oslo 50 200 0,5 % 

Bergen 41 300 4,3 % 

Trondheim 42 100 1,3 % 

Stavanger 46 900 -1,3 % 

Norge 40 150 2,1 % 

HOVEDTREKK 

Trendutvikling: 

Innhenting i de fleste byregioner 

Utviklingen i petroleumssektoren påvirker 

veksten i Stavangerområdet? 

God fart i Oslo siste kvartal 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

BOLIGMARKEDET: 

IGANGSATTE BOLIGER 

REGISTRERTE IGANGSETTINGSTILLATELSER FOR BOLIG HOVEDTREKK 

Mange byggetillatelser så langt i år  

• Årlig byggetakt på 30 000 enheter pr. juli 

Bedring av nyboligsalget i år ser ut til å drive 

igangsettingene av  nye boliger opp 

Kan komme opp mot 30 000 igangsatte  

i år 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

VEKST OGSÅ INNEN YRKESBYGG   

REGISTRERTE IGANGSETTINGSTILLATELSER FOR YRKESBYGG HOVEDTREKK 

Prognosene følges 

Vekst både i private og offentlige yrkesbygg 

• Undervisning og helse 

• Handel og logistikk 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

ANLEGGSINVESTERINGER 

INVESTERINGER I ANLEGG (VOLUM 2011-PRISER) HOVEDTREKK 

6 prosent vekst i anleggsmarkedet i år  

og neste år 

• Kapasitetsutfordringer demper veksten 

Veksten størst innen jernbaneanlegg 

Innslaget av utenlandsk konkurranse er uendret 

 

 

Kilde: SSB og Veidekke 

* Årlig vekstrate 2014-2016 
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Veier Jernbane Andre anlegg off.

Kraft Andre anlegg priv.

+5%* 

+5-7%* 

+2%* 

+9%* 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

ANLEGGSINVESTERINGER: 

EKSEMPLER PÅ STOR ANLEGGSPROSJEKTER 

EKSEMPLER PÅ STORE PROSJEKTER PÅ ANBUD NESTE 6 MND. HOVEDTREKK 

Mange prosjekter over 1 mrd.  

Samlet sum til anbud i anleggssektoren på  

ca. 14 mrd. neste seks mnd. 

 

Prosjekt Kunde 

E16 Sandvika - Wøyen SVV 

RV 80 Hunstadmoen Thallekrysset (Bodø) SVV 

Follobanen Oslo S JBV 

Follobanen Ski JBV 

E39 Svegatjørn (Hordaland) SVV 

FV Nordøyvegen (Møre og Romsdal) SVV 

Tønsnes havn Tromsø Tromsø Havn 

Ørland flystasjon Forsvarsbygg 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

B/A-MARKEDENE I NORGE 

INVESTERINGER I B/A (VOLUM 2011-PRISER) HOVEDTREKK 

Ny vekst fra 2015 

• 2 prosent nedgang i 2014 

• 3 prosent vekst i både 2015 og 2016 

Boliginvesteringer bidrar positivt fra 2015 

Anlegg og yrkesbygg inne i en stabil vekstfase 
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Bolig Yrkesbygg private

Yrkesbygg offentlig Anlegg

-2%* 

+5%* 

+4%* 

+4%* 

Kilde: SSB og Veidekke 

* Årlig vekstrate 2014-2016 
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Skilleslide 

Dersom det allerede ligger et bilde 

i skillesliden og det er ønskelig å 

bytte, gjør følgende: 

 

Slett bildet med delete/backspace. 

 

Følg instruksjonene i bildeboksen 

og sett inn nytt bilde. 

 

Slides med ferdigplasserte bilder 

finnes i eksempelpresentasjon. 

SVENSK ØKONOMI 

KONJUNKTUROPPGANG I LAVERE TEMPO 



2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

SVENSK ØKONOMI 

STABILE FORVENTNINGSINDIKATORER 

«KONJUNKTURBAROMETERN» FRA KI HOVEDTREKK 

Svinger rundt et historisk gjennomsnitt 

Industrien tok seg opp i august 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

SVENSK ØKONOMI 

SVAK NEDGANG I ARBEIDSLEDIGHETEN 

ARBEIDSMARKED HOVEDTREKK 

Tiltakende vekst i sysselsettingen 

• +60 000 i 2. kvartal mot samme kvartal i 2013  

(+1,3 prosent) 

Tilbudet av arbeidskraft høyt 

• Yrkesdeltakingen har hentet seg inn etter finanskrisen 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

SVENSK ØKONOMI 

INFLASJONEN LAV = FORTSATT LAVE RENTER 

INFLASJONSUTVIKLING HOVEDTREKK 

Inflasjonen nærmer seg null 

Energi og matvarer har trukket inflasjonen ned 

Lave lønnskostnader og lavt kostnadspress 

Svekket krone siden mars i fjor 

Hva gjør Riksbanken fremover? 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

SVENSK ØKONOMI 

BNP-VEKSTEN TAR SEG OPP 

BNP-VEKST 2010–2014 HITTIL I ÅR HOVEDTREKK 

Veksten svakere enn forventet så langt i år 

Eksport og bedriftenes investeringer trekker ned 

Husholdningenes investeringer og forbruk 

trekker opp 

Forutsetningen om BNP-vekst på 2,5–3 prosent  

i 2015 ligger fast 
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Skilleslide 

Dersom det allerede ligger et bilde 

i skillesliden og det er ønskelig å 

bytte, gjør følgende: 

 

Slett bildet med delete/backspace. 

 

Følg instruksjonene i bildeboksen 

og sett inn nytt bilde. 

 

Slides med ferdigplasserte bilder 

finnes i eksempelpresentasjon. 

SVENSK B/A-MARKED 

MED GOD FART INN I 2015 



2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

BOLIGMARKEDET 

BYGGETILLATELSER NYE BOLIGER HOVEDTREKK 

Byggetillatelser er økt kraftig 

• Økning på 20 prosent pr. 2. kvartal 

De underliggende drivkreftene for boligmarkedet 

er positive 

• Demografi og finansiering 

Boligprisene fortsetter å øke 

Høyt nivå på nybygg også i 2015 og 2016 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

BOLIGMARKEDET 

BEFOLKNINGSVEKST I PROSENT HOVEDTREKK 

Byggetillatelser er økt kraftig 

• Økning på 20 prosent pr. 2. kvartal 

De underliggende drivkreftene for boligmarkedet 

er positive 

• Demografi og finansiering 

Boligprisene fortsetter å øke 

Høyt nivå på nybygg også i 2015 og 2016 

 

1,7 % 

1,2 % 

0,6 % 

-0,5 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

1971 1977 1983 1989 1995 2001 2007 2013

Stor-Stockholm Stor-Göteborg

Stor-Malmö Riket exkl storstadsområden

Kilde: SCB 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

BOLIGMARKEDET 

BOLIGPRISER OG PROGNOSER HOVEDTREKK 

Byggetillatelser er økt kraftig 

• Økning på 20 prosent pr. 2. kvartal 

De underliggende drivkreftene for boligmarkedet 

er positive 

• Demografi og finansiering 

Boligprisene fortsetter å øke 

Høyt nivå på nybygg også i 2015 og 2016 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

YRKESBYGG 

BYGGETILLATELSER FOR YRKESBYGG HOVEDTREKK 

Private yrkesbygg trekker ned første halvår  

• Underliggende drivkrefter er positive: 

• Sysselsettingsveksten er økende 

• Rentene forblir lave 

Offentlig sektor økte i første halvår 2014 

• Innstramminger fra 2015 vil få effekt? 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

ANLEGGSMARKEDET 

INVESTERINGER I ANLEGG (VOLUM 2011-PRISER) HOVEDTREKK 

Et positivt marked i første halvår 2014 

Forventer fortsatt høy aktivitet i private 

segmenter  

• Energi 

• Industri 

Samferdsel: Vi har lagt til grunn Trafikverkets 

planer 

• Betyr fortsatt vekst i vei, og ny vekst i jernbane i 2016 

• Avklaring for Förbifart Stockholm etter valget? 

 

 Kilde: SCB og Veidekke 

* Årlig vekstrate 2014-2016 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

B/A-MARKEDENE I SVERIGE 

OPPSUMMERING 

INVESTERINGER I B/A (VOLUM 2011-PRISER) HOVEDTREKK 

Kraftig vekst i 2014 drevet av bolig og anlegg 

• Mot en vekst på 10 prosent 

Utsikter 

• Bolig: Fortsatt vekst i 2015, høyt nivå i 2016 

• Yrkesbygg: Privat sektor blir en sterkere drivkraft 

• Anlegg: I hovedsak positive utsikter 

• Usikkerhet knyttet til samferdselsambisjoner vs. 

innstrammingsbehov i offentlig sektor 

 

 

Kilde: SCB og Veidekke 

* Årlig vekstrate 2014-2016 
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Skilleslide 

Dersom det allerede ligger et bilde 

i skillesliden og det er ønskelig å 

bytte, gjør følgende: 

 

Slett bildet med delete/backspace. 

 

Følg instruksjonene i bildeboksen 

og sett inn nytt bilde. 

 

Slides med ferdigplasserte bilder 

finnes i eksempelpresentasjon. 

DANSK ØKONOMI 

VEKSTEN LAR VENTE PÅ SEG 



2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

VEKSTEN LAR VENTE PÅ SEG 

BNP VEKST 2010–2014 HITTIL I ÅR HOVEDTREKK 

Svake BNP-tall i første halvår 

• Forbrukerne svikter fortsatt (kun +0,3 prosent i første 

halvår) 

• Forventning: 1 prosent BNP-vekst i år,  

økende til rundt 2 prosent neste år 

• Københavnsregionen leder an 

Stor optimisme  i husholdningene – gir grunnlag 

for positive forventninger? 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

VEKSTEN LAR VENTE PÅ SEG 

FORBRUKERTILLIT HOVEDTREKK 

Svake BNP-tall i første halvår 

• Forbrukerne svikter fortsatt (+0,3 prosent i første 

halvår) 

• Forventning: 1 prosent BNP-vekst i år, økende til rundt 

2 prosent neste år 

• Københavnsregionen leder an 

Stor optimisme  i husholdningene – gir fortsatt 

grunnlag for positive forventninger? 
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Skilleslide 

Dersom det allerede ligger et bilde 

i skillesliden og det er ønskelig å 

bytte, gjør følgende: 

 

Slett bildet med delete/backspace. 

 

Følg instruksjonene i bildeboksen 

og sett inn nytt bilde. 

 

Slides med ferdigplasserte bilder 

finnes i eksempelpresentasjon. 

DANSK B/A-MARKED 

BESKJEDNE FORVENTNINGER PÅ KORT SIKT 



2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

AVVENTENDE DANSKE B/A-BEDRIFTER 

FORVENTNINGSINDIKATOR NESTE 3 MND. I DANSKE B/A-BEDRIFTER  HOVEDTREKKK 

Stemningen mer avmålt i B/A-bedriftene, men 

trenden er fortsatt positiv 

• Svakere konjunkturutvikling enn forventet kan være 

forklaringen 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

B/A-MARKEDENE I DANMARK 

OPPSUMMERING 

INVESTERINGER I B/A (VOLUM 2011-PRISER) HOVEDTREKK 

2 prosent vekst i B/A-investeringene i år,  

økende til 5-6 prosent i 2015 og 2016 

• Nivået fortsatt lavt 

Igangsetting av nye boliger blir en sterkere 

drivkraft  

Private yrkesbygg ventes å øke i 2015 

• Forventer ca. 5 prosent vekst årlig i perioden  

2014-2016 

 

Kilde: DST og Veidekke 

* Årlig vekstrate 2014-2016 
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+5%* 

-1%* 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

B/A-MARKEDENE I DANMARK 

OPPSUMMERING 

INVESTERINGER I B/A (VOLUM 2011-PRISER) HOVEDTREKK 

Anlegg utvikler seg positivt – store utbygginger 

trekker opp 

• Vei og bane har hatt en sterk vekst frem mot 2014 

• Offentlig sektor (stat og kommune) reduserer sitt 

direkte investeringsbidrag i 2015, men politiske tiltak 

forventes å bidra til vekst fra 2016  

 

Kilde: DST og Veidekke 

* Årlig vekstrate 2014-2016 
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Bolig Yrkesbygg private

Yrkesbygg offentlig Anlegg

+8%* 

+2%* 

+5%* 

-1%* 
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2-spalter innholdsslide med 

overskrifter 

Innholdsfeltene kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Dersom det ikke legges tekst i 

begge de røde boksene, kan de 

slettes dersom man ønsker det. 

 

Ønskes et annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

B/A-MARKEDENE I DANMARK 

OPPSUMMERING 

OFFENTLIG SEKTOR, INVESTERINGSPLANER MOT 2020 HOVEDTREKK 

De direkte investeringene i offentlig regi 

reduseres, men mest en «teknikalitet»: 

• Femern-utbyggingen, baner- og metroutbygginger 

hever nivået fra 2016  

• Sterk stimulans av kraftsektoren mot 2020 

 

Kilde: Finansministeriet, september 2014 
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1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

OPPSUMMERING 

Norge: En positiv utvikling i første halvår i bygg og anlegg, men økt usikkerhet knyttet til 

petroleumsinvesteringer 

Sverige: God fart i bygg og anlegg til tross for lavere konjunkturutvikling enn forventet 

Danmark: Kun optimisme så langt, når kommer veksten? 
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1-spalter innholdsslide 

Innholdsfeltet kan brukes til tekst, 

bilder eller andre elementer. 

 

Ønskes annet innhold enn tekst, 

velges dette ved hjelp av ikonene 

midt i boksen. 

 

Bilder kan beskjæres, skaleres og 

plasseres ved hjelp av knappene 

som dukker opp under bildeboksen. 

SKANDINAVISK B/A-MARKED MOT 2016 
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+2 %** 

+5 %** 

+5 %** 

* Valutakurser for 2. kvartal 2014 

**  Sammensatt årlig vekstrate (CAGR) 

Kilde: Veidekke, SCB, DST og SSB 

Investeringer i B/A. Milliarder NOK* 2011 priser. Vekst i prosent for 2014-2016 
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