
Konjunkturrapport
FOR DE SKANDINAVISKE LAND

September 2012



2

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 Skandinavia. 

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 gjennom vår hjemmeside:
www.veidekke.no. 

Oslo, 17. september 2012

Rolf O. Albriktsen
direktør strategi og marked
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Nytt siden mars

Økende pessimisme og gjeldskrise
i internasjonal økonomi

Stor nedsiderisiko i prognosene

Labil situasjon i eurosonen

Nullvekst i Tyskland drar ned
eurosonen

• Sterkere oppbremsing i eurosonen
• Boligprisene i Norge vokser sterkt
• Sterke tall fra svensk økonomi i første halvår

Internasjonal økonomi
Uro i finansmarkedene knyttet til den europeiske gjeldskrisen og
svakere økonomisk vekst har satt et preg på internasjonal økonomi
og finansmarkeder i andre kvartal 2012, etter en forbigående positiv
utvikling i første kvartal. Det er klare tegn til resesjon i flere deler av
eurosonen samtidig som veksten i USA, Japan og fremvoksende
økonomier har avtatt. Ledende indikatorer som peker ut retningen
for den økonomiske veksten på kort sikt, gir lite håp om at interna-
sjonale konjunkturer skal løfte seg i andre halvår 2012. De fleste
prognosemakerne har i løpet av det siste kvartalet nedjustert sine
anslag for veksten i verdensøkonomien. 

Det ventes fortsatt turbulens i eurosonen i overskuelig fremtid, men
forhåpentligvis uten at de mest dystre spådommene inntreffer. Det
er fortsatt stor nedsiderisiko i prognosene internasjonalt.

Den politiske og finansielle uroen i eurosonen eskalerte igjen i løpet
av våren, etter at effekter fra sentralbankens stimulansepakker
hadde gitt forbigående lettelser i markedene i første kvartal. 
Politikerne strever med å gjenvinne finansmarkedenes tillit til den
europeiske valutaen, og har blitt satt på nye harde prøver siden
mars. Konkret har det gitt seg utslag i at rentene på statsgjelden i
Spania og Italia igjen har steget mot urovekkende nivåer, og at
euroen har falt i verdi mot andre valutaer, deriblant den norske og
svenske. Nye tiltak i obligasjonsmarkedene fra den europeiske
sentralbanken har bidratt til visse kortsiktige lettelser i finans-
markedene og til at euroen har gjenvunnet noe styrke. Sannsyn-
ligheten for nye tilbakeslag er imidlertid stor så lenge grunn-  
leggende problemer ikke er løst.  

Den økonomiske veksten i Tyskland, som lenge har holdt stand og
levert positive veksttall, hadde nullvekst i andre kvartal og svak vekst
i kvartalet før. Ledende indikatorer for både Tyskland og resten av
eurosonen peker videre nedover. På den positive siden viser
sentrale aktører i gjeldsdramaet, ikke minst den europeiske
sentralbanken, en sterkere vilje og evne til å redde euroen, om
nødvendig med kraftige midler. Også ledende politikere, ikke minst
Angela Merkel, viser en urokkelig holdning til europrosjektet. Det
kan se ut som politikernes og sentralbankens innsats har lyktes med
å berolige finansmarkedene noe på kort sikt, men høsten vil by på
nye utfordringer, og muligheten for forsterket dramatikk er åpenbar.
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Enkelte land, deriblant Sverige og Norge, har vist en overraskende
motstandskraft mot fallende internasjonale markeder. Svensk øko-
nomi vokste med hele 1,4 prosent i andre kvartal. Også i Norge var
veksten høy i andre kvartal. I Danmark er situasjonen mer direkte
preget av lavkonjunkturen i eurosonen, og i andre kvartal falt BNP
igjen etter en forbigående økning i første kvartal.

BNP-vekst i Sverige, Danmark og Norge:

2011 Q1 2012 Q2 2012
Sverige 3,9 0,9 1,4
Danmark 0,4 0,3 -0,5
Norge Fastland 2,4 1,2 1,0
Totalt vektet 2,5 0,8 0,8

* Prosentvis endring fra foregående periode. Kvartalstall er sesongjustert. 
** Totalt for Sverige og Danmark og Norge Fastland er vektet med BNP i løpende 

priser fra 2011.

Norsk økonomi vokser friskt for tiden, drevet frem av høye oljeinves-
teringer og kjøpevillige husholdninger. I et litt lengre perspektiv er
det imidlertid verdt å rette søkelyset mot to voksende utfordringer
for norsk økonomi: 
• Andelen av samlet etterspørsel som genereres fra petroleums- 

inntekter, øker raskt, og norsk økonomi blir dermed mer sårbar 
som følge av liten diversifisering. 

• Nivået og veksten i husholdningenes gjeld er høy. På grunn av 
lave renter og solid inntektsvekst er dette håndterbart med dagens
gjeldsbelastning, men husholdningene er i økende grad sårbare 
for uforutsette endringer i arbeidsmarkedet og for renteøkninger.   

Høy veksttakt i fremvoksende økonomier, med Kina i spissen, har
holdt hjulene i verdensøkonomien i gang etter finanskrisen i 2008.
Veksten i disse økonomiene er antakelig en vesentlig forklaring på
den sterke utviklingen i blant annet tysk og svensk økonomi, som
har kunnet høste av denne veksten istedenfor å konkurrere med den.
Kinesisk økonomi som nå anses som tredje størst etter USA og
eurosonen, er også av vesentlig betydning for utviklingen i mange
råvarepriser. Endringer i vekstbildet for Kina vil derfor få direkte 
effekter på norsk økonomi, som langt på vei har gjort seg avhengig
av høye råvarepriser, og på inflasjonsbildet i verden mer generelt. 

Positive tall fra Sverige og Norge

Oljedrevet vekst i Norge, 
men med utfordringer 

Kan Kina nok en gang bidra til å
holde veksttakten oppe?
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Spørsmålet er i hvilken grad en skjev vekstfordeling mellom frem-
voksende lands økonomier og Vesten som vi har sett etter finans-
krisen, kan ventes å vedvare i og med at de viktigste eksport -
markedene fortsatt befinner seg i Vesten. Det er liten tvil om at også
veksttakten i de fremvoksenede landene har vist klare svakhetstegn
det siste året. Veksttakten i Kina anslås nå å falle ned mot 7,5 % i
2012, som er lavt i kinesisk sammenheng. Både svakere eksport og
avdempet vekst i innenlandske markeder er årsak til nedgangen.
Også andre indikatorer peker mot en nedkjøling; ikke minst
fremhever flere analytikere at elektrisitetsforbruket har vært uendret,
noe som reiser tvil om de offisielle veksttallene for økonomien.

Det er sannsynlig at vi vil få se tiltak fra kinesiske myndigheter for å
stimulere økonomien i tiden fremover. De første rentereduksjonene
er allerede gjennomført. Spørsmålet er om og hvordan stimulanser
med omfattende investeringsprosjekter og lave renter vil fungere,
dersom de gjentas nå. Faren for at det bygges opp finansielle bobler
i aksje- og boligmarkedet, som skaper problemer på sikt, eller at det
overinvesteres i infrastruktur er absolutt til stede. Dersom eventuelle
stimulansetiltak ikke overbeviser internasjonale investorer om at
kinesisk økonomi er bærekraftig, vil det raskt kunne få konsekvenser
i form av kapitalflukt. Men den løsningen som gjerne fremheves
som nødvendig, nemlig at innenlandsk forbruk må økes ved at 
husholdningene øker sitt forbruk og sparer mindre, har heller ingen
enkel oppskrift liggende klar.      

Veksten i USA har avmattet noe i første halvår 2012 og ligger nå på
en årlig vekstrate for BNP rundt 2 %. Nedgangen vi observerte i
arbeidsledigheten, har stanset opp og ledigheten har økt noe igjen.
Utsiktene for et nytt tilbakeslag har forsterket kravet om nye lettelser
i pengepolitikken. I likhet med i EU er også den finanspolitiske
situasjonen i USA krevende med skarpe fronter og styrings-
problemer. På den positive siden kan det se ut til at boligprisene har
stabilisert seg. S&P/Case-Shiller indeksen over de 20 største byene
viser en viss positiv utvikling med en sesongjustert vekst på 3 %
siden nyttår. Prognosemakerne venter en vekst som må anses som
moderat i en historisk sammenheng og lavere enn potensialet. I
skrivende stund virker det lite sannsynlig at USA vil kunne bidra
vesentlig til å dra hjulene i verdensøkonomien i gang igjen.

Hvor egendrevet er veksten 
i fremvoksende land?

Kinesisk stimulansepolitikk etter
samme oppskrift som under

finanskrisen?

Traust i USA
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Virkninger på de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene
Til tross for fallende internasjonale konjunkturer og finansuro har
det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet holdt seg på et relativt
høyt nivå. I Norge og Sverige er aktiviteten høy innen alle markeds-
områder. Markedene påvirkes imidlertid av fallende internasjonale
konjunkturer og uro i eurosonen. Effektene kommer i form av 1) et
tilstrammet finansmarked, 2) lavere etterspørsel etter investeringer
og 3) at arbeidskraft og bedrifter i økt grad søker mot de nordiske
markedene.  

1) Mindre tilgjengelig og høyere pris på kapital
Redusert gjensidig tillit mellom finansinstitusjonene reduserer
kapitalflyten og øker prisen på kapital. Det stilles sterkere krav til
egenkapital og pant i utlånsprosjekter. Dette er faktorer som gir gjen-
nomslagseffekt på finansieringene knyttet til bygg- og anleggsinves-
teringer. Finanssektoren i EU og i Norge stilles også overfor nye
reguleringer som setter høyere krav til bankenes kapitaldekning. 
Effekten av dette er at bankene vil stramme til balansen på utlåns-
siden og være mer selektive med hvilke prosjekter de går inn i. Vi ser
allerede effekten av dette ved at en større andel bedriftslån nå må 
utstedes i obligasjonsmarkedet, uten å gå veien gjennom bankene.
Tilstramming i kredittilgangen preger europeisk banksektor, og
spørsmålet er i hvor stor grad det også vil prege de skandinaviske
finansmarkedene. Undersøkelser fra Norges Bank og signaler fra
bankene viser at bankene strammer til sin utlånspraksis overfor 
bedriftskunder, ikke minst for næringseiendom, som følge av økte
kapitaldekningskrav. Bankene venter ytterligere tilstramming i tredje
kvartal. 

2) Usikre eksportmarkeder påvirker investeringsviljen
Lavkonjunkturen i viktige markeder for nordiske eksportbedrifter
bidrar etter hvert til avmatning av veksten i Sverige og fortsatt svak
utvikling i Danmark. De negative effektene er mer regionalt og
næringsmessig avgrenset i Norge. De siste kvartalenes styrking av
norsk og svensk valuta mot euroen gjør at også konkurransekraften
svekkes. I et slikt økonomisk klima vil etterspørselen i bygg- og 
anleggssektoren være utsatt fordi investorer skyver på sine planer,
eller ikke lenger finner tilstrekkelig markedsgrunnlag.  
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3) Europeiske entreprenører og arbeidstakere ser nordover
Den tredje effekten av lavkonjunkturen i EU er økt tilstrømming til de
nordiske markedene, både i form av arbeidskraft og i form av nye
aktører i entreprenørmarkedet. Nettoinnvandringen til Norge og
Sverige har vært sterk i en lengre periode, spesielt etter utvidelsen
av EU i 2004. Det økte gapet mellom spesielt det norske og 
europeiske arbeidsmarkedet må ventes å medføre en fortsatt høy 
tilstrømming av arbeidskraft.

Konkurransen om oppdrag i de nordiske bygg- og anleggs-
markedene har tiltatt. Store entreprenørselskaper fra Europa, her-
under også Danmark, sitter med ledig kapasitet og en krevende
situasjon i sine tradisjonelle markeder, og de vurderer Norge og
Sverige som attraktive land for ekspansjon gitt situasjonen. I Norge
og Sverige har interessen fra nye aktører vært økende de siste
årene, spesielt innenfor større anleggsprosjekter knyttet til offentlig
sektor. 

Oppsummering 

Norge
• 3,5 % vekst i BNP for fastlandet i 2012 og 3 % i 2013
• Lav arbeidsledighet 
• B/A-investeringene oppjustert i år til 6 % vekst og 5 % neste år
• Boligbyggingen økende, 30 000 igangsatte i år, og boligprisene 

øker 8 %
• Anleggsinvesteringene øker med 8 % i år

Sverige
• BNP-vekst på 1,5 % i år og 2 % i 2013
• Arbeidsledigheten svakt økende
• B/A-investeringene 0,5 % opp i år og 1 % neste år
• Boligmarkedet svekket gjennom 2011, 18 000 boliger igangsettes 

i år
• Anleggsmarkedet opp 5 % i år og 1 % i 2013
• Svak vekst i yrkesbygg

Danmark
• Nullvekst i år, 1,5 % i 2013. 
• Husholdningene preges av behovet for å redusere gjeld og 

av ustabile boligpriser. 
• Svekket dansk krone og investeringssatsing fra regjeringen gir 

vekstbidrag fra høsten 2012.
• B/A-investeringene fortsatt på lavt nivå
• Ingen bedring i boligmarkedet 
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Norsk økonomi
Uroen i eurosonen og avmatning i verdensøkonomien har foreløpig
prellet av på norsk økonomi. De siste to kvartalene har BNP-veksten
vært tilsvarende en årstakt på om lag 4 %. Veksten skyldes i hoved-
sak innenlandsk etterspørsel, med høy veksttakt for både hushold-
ningenes forbruk og investeringer i næringslivet. Også eksport av
varer eksklusive petroleum (tradisjonelle varer) har holdt stand mot
tiltagende tøffe konkurranseforhold og svekket etterspørsel hos
viktige handelspartnere. Arbeidsmarkedet går fortsatt meget sterkt
med en sysselsettingsvekst på 66 000 personer fra andre kvartal
2011 til andre kvartal 2012. 

Den månedlige stemningsrapporten fra innkjøpssjefene i norske 
industribedrifter – PMI – falt kraftig i juni til et nivå som indikerer fall
i produksjonen. Indeksen for juli hentet seg noe inn igjen, men 
befinner seg fortsatt i en negativ trend. Nedgangen i PMI de siste
månedene faller sammen med den kraftige styrkingen av den
norske kronen. Det kan være et tidlig varsel om at det i deler av 
industrien er en forverring på gang, men som ennå ikke er fanget
opp i de andre statistikker og undersøkelser.  

Norge
BNP for fastlandet vokser med 

3,5  % i år og 3 % i 2013

Bratt nedgang i PMI 
– kan være forbigående
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For norsk økonomi sett under ett er forutsetningene til stede for god
vekst også i 2013 og 2014. Råvareprisene ser ut til å ha stabilisert seg
på et høyt nivå, noe som gir grunnlag for et høyt aktivitetsnivå i
både offshoresektoren og andre råvarenæringer i overskuelig
fremtid. Det gir sterke impulser også til fastlandsøkonomien. 
Impulsene fra offshoresektoren, sammen med solide statsfinanser
og et lavt rentenivå, har gitt gode effekter på arbeidsmarkedet i form
av sysselsetting og lav arbeidsledighet, noe som igjen har en selv-
forsterkende effekt på privat forbruk og investeringer i boliger og 
infrastruktur. Den høye arbeidsinnvandringen vil også bidra til at
privat og offentlig forbruk og investeringer forblir en viktig drivkraft 
i norsk økonomi i årene som kommer. 

Når det gjelder næringslivets investeringer og boligmarkedet, kan vi
stå overfor en mer delt utvikling. Sektorer og geografiske områder
som er tett knyttet til petroleumssektoren og til byregionene, får en
mer positiv utvikling enn de regioner der tradisjonell industri står
sterkt, og hvor svake eksportmarkeder og en tøff kon-
kurransesituasjon setter mer preg på utviklingen. Regionsvise re-
sultater fra Næringslivets økonomibarometer (NHO) har over lengre
tid vist en slik delt utvikling når det gjelder bedriftenes vurdering av
markedssituasjonen og utsikter for investeringer og sysselsetting.

Utviklingen i de enkelte indikatorene

Detaljhandelsindeksen økte med 4 % år/år i juli, som tilsvarer en 
betydelig sterkere vekst enn anslått i vår forrige prognose. Økt sys-
selsetting og større kjøpekraft som følge av gode lønnstillegg og lav
inflasjon, er viktige forklaringer på veksten. I tillegg ser det ut til at
rentene blir liggende lavt lenger enn tidligere antatt. I tillegg til å 
øke forbruket fortsetter husholdningene å sette av betydelige midler
til sparing I første halvår økte spareraten ytterligere og ligger nå på
9,2 %. Den høye spareraten skyldes delvis stort innslag av inves-
teringer i nye boliger, men betydelig midler settes også av til fi-
nansiell sparing. Husholdningene sparer nå i underkant av 10 % av
inntektene mot om lag 0 % før finanskrisen i 2008. Dersom hushold-
ningene igjen kutter i sparingen, er det potensial for ytterligere for-
bruksvekst. 

Forutsetninger for god vekst også 
i årene som kommer

Økte regionale forskjeller

Forbruket høyere enn ventet
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Siste observasjon juli 2012 (rød linje viser våre prognoser fra mars).

Industriproduksjonen har utviklet seg positivt det siste året, med en
volumvekst år/år i juni på nær 3 %. Utviklingen varierer imidlertid
mellom ulike sektorer. Det er først og fremst produsentene av inves-
teringsvarer, der tilknytningen til petroleumssektoren er størst, som
står for veksten det siste året. Produsenter av innsatsvarer som
aluminium, treforedling og kjemiske råvarer, som gjerne er svært
eksportrettet, har ikke overraskende opplevd en knekk etter 2012 og
ser ut til å være mer direkte påvirket av utfordringene i eksport -
markedene. Produsentene av konsumvarer har hatt en krevende tid
etter finanskrisen, men har det siste året hatt et moderat oppsving,
antakelig godt hjulpet av den positive utviklingen i privat forbruk.  

Arbeidsledigheten (AKU) var i andre kvartal på 3,3 %, mot 3,6 %
samme kvartal i 2011. NAVs oversikt over registrerte arbeidsledige
viser en rate på 2,6 % i august, som er på nivå med tilsvarende tall
for 2011. Nedgangen i arbeidsledigheten ser ut til å ha bremset opp
gjennom 2011, og det har nå vært en lengre periode med flat ut-
vikling. Et fortsatt fall i ledigheten ser dermed ikke ut til å skje. 
Økningen i ledighet skyldes imidlertid ikke at etterspørselen etter
arbeidskraft er gått ned. Sysselsettingsveksten har vært sterk over
mange kvartaler. I andre kvartal var veksten på hele 66 000 personer
sammenlignet med samme kvartal i 2011. Den flate ledighets-
utviklingen kan dermed tilskrives vekst i arbeidsstyrken, som i følge
tall fra Statistisk sentralbyrå har økt med 50 000 personer bare siden
nyttår. En vesentlig andel av veksten i arbeidsstyrken kan tilskrives
arbeidsinnvandring. 

Solide tall for industriproduksjonen 

Nedgangen i arbeidsledigheten 
har stoppet opp
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Siste observasjon august 2012 (rød linje viser våre prognoser fra mars).

Inflasjonen i konsumprisene ligger an til å bli den laveste siden 2007,
godt hjulpet av store nedbørsmendger og lave strømpriser. Men
også den underliggende inflasjonen som er justert for svingninger 
i kraftprisene, er beskjeden. En viktig årsak til dette er en gradvis
styrking av kronen over tid, som reduserer prisene på import. Den
importveide kronekursen har svekket seg med over 6 % gjennom
2010 og 2011, og det ligger an til en videre kraftig svekkelse i år. 
Prisveksten på tjenester der arbeidslønn er en dominerende faktor,
ligger imidlertid en del høyere og gjenspeiler at lønnsveksten i
Norge er høy. Dersom drahjelpen fra lave importpriser avtar, eller i
verste fall snur, kan inflasjonen raskt øke. Vi må vente at inflasjonen
vil tilta fra dagens rekordlave nivå i perioden fremover, selv om 
inflasjonsmålet på 2,5 % i skrivende stund ser ut til å ligge langt
unna. De fleste prognosemakere spår nå at inflasjonen vil bli
liggende under inflasjonsmålet ut 2015. Norges Bank har laget
prognoser for å nå inflasjonsmålet i 2015, men med de siste
måneders kraftige kronestyrkelse må antakelig den prognosen ned-
justeres. Det er tvilsomt om Norges Bank tar sjansen på ytterligere
stimulans fra rentesettingen så lenge husholdningenes gjeld vokser
med den takten vi nå ser.  

Lav inflasjon gir god kjøpekraft 
i husholdningene
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Forutsetninger for bygg og anlegg
• God vekst i norsk økonomi i år og 2013, men med fortsatt stor 

usikkerhet knyttet til effekten av svakere vekst internasjonalt
• Fortsatt lav arbeidsledighet gjennom høsten i år og inn i 2013, 

men med risiko for økende ledighet i andre halvår 2013, dersom 
situasjonen internasjonalt fortsetter

• Husholdningenes økonomi og finansiell situasjon fortsatt sterk 

Bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedet
Det er flere indikatorer som viser en bedre vekst i de samlede bygg-
og anleggsinvesteringene enn hva vi ventet i starten av året. Veksten
i ordretilgangen til bygg og anleggsbedriftene økte med 7 % i andre
kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Innen anlegg har
veksten vært på hele 55 %. Mye av denne veksten skyldes de nye
vei- og jernbaneprosjektene rundt Mjøsa, som ble registrert i andre
kvartal. Ordretilgangen innen yrkesbygg og boliger har i perioden
vært mer stabil. 

Også produksjonsindeksen for bygg og anlegg indikerer en vekst på
vel 8 % i andre kvartal i år sammenlignet med året før. Anlegg viser
også her den kraftigste veksten på 19 %, mens bygg (boliger og
yrkesbygg) viser en vekst på 6 %.

Veksten i de samlede bygg- og anleggsinvesteringene er derfor  
justert opp fra 5 % til 6 % i 2012 som følge av sterkere vekst i bolig-
og anlegg. Veksten er også justert opp til 5 % i 2013 som følge av
noe høyere anleggsinvesteringer, mens veksten i boliginves-
teringene er justert fra 5 % til vel 4 % i 2013.

B/A-markedet utvikler seg litt
bedre enn ventet
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For de enkelte delmarkeder er utviklingen kommentert under:

Boligmarkedet

Nå situasjonen
Prisene
Omsetningsprisene på brukte leiligheter har så langt i år økt med
omlag 7 %.

Siste observasjon august 2012 (rød linje viser våre prognoser fra mars).

Prisstigningen målt ut fra OBOS-statistikken var på vel 10 % i år. 
Prisveksten ligger så langt i år godt over de 6 % vi antok for hele
året. Antall brukte boliger for salg har falt jevnt siden 2006. I august
var formidlingstiden i gjennomsnitt for hele landet på 26 dager, 
noe som er to dager kortere enn august i 2011. I de store byene er
formidlingstiden nede på 15 dager.
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Siste observasjon august 2012 (rød linje viser våre prognoser fra mars).

Samtidig har formidlingstiden gått ned også her, og antallet pro-
sjekter ute på markedet er uendret. 

Prisstigningen kan forklares med flere forhold. Befolkningsveksten
er fortsatt stor og tilflyttingen til sentrale strøk øker. Rentenivået er
fortsatt lavt, og husholdningenes disponible inntekt er fortsatt god. 
I tillegg har arbeidsledigheten ligget på et lavt nivå, og dermed har
husholdningene hatt stor trygghet for fremtidige inntekter. 

Boligbyggingen

Siste observasjon juli 2012 (rød linje viser våre prognoser fra mars).

Boligbyggingen har økt mer enn ventet gjennom 2012. Vår prognose
om 27 000 igangsatte boliger i 2012 er trolig noe lavt. Årlig rate på
antall igangsatte boliger ligger i dag på rundt 30 000 boliger. 
Fortsetter igangsettingen i samme tempo gjennom høsten, kan vi 
nå 30 000 i 2012. 

Boligprisene i Oslo-området 
økt med 11 % sammenlignet 

med året før.

Boligbyggingen høyere enn ventet

Boligprognosen på 
27 000 igangsatte i år er trolig 

for lav
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Boligmarkedet fremover – er vi på vei inn i en boligboble?
De siste 20 årene har prisene på brukte leiligheter seksdoblet seg,
noe som tilsvarer en årlig prisstigning på vel 9 %. De siste 10 årene
har gjennomsnittlig, årlig prisstigning ligget på 8,5 %. I dag er 
antallet usolgte boliger på et lavnivå, og formidlingstiden på boliger
er kort. Diskusjonen om vi har en boligboble i Norge dukker opp fra
tid til annen. Mye av denne diskusjonen baserer seg på utsagn som
”nå har prisene steget så mye at de ikke kan stige mer”, ”ingen har
råd til å kjøpe disse dyre boligene”, eller en ser på sammenhengen
mellom gjeldsoppbyggingen i husholdningene og til evnen til å 
betjene lånene. Hvordan defineres en boligboble? Den mest brukte
definisjonen er at prisene stiger for mye ut fra urealistiske forvent-
ninger i husholdningene om en fremtidig prisstigning på boliger og
egen inntektsutvikling og gjeldsbetjeningsevne. Ut fra denne 
definisjonen viser følgende argumenter at vi ikke er inne i en
boligboble i dag.

• Det må være et underliggende behov for boliger i samfunnet i 
forhold til tilbudet. Det betyr at antallet nye husholdninger som 
kommer inn på markedet, må være høyere enn antallet nye 
boliger som fullføres. Ut fra denne definisjonen skulle fullføringen 
av boliger ligget på nær 35 000 boliger.   

• Husholdningenes økonomiske situasjon er god. Årslønnsveksten 
de siste årene har ligget på vel 4 %. Arbeidsledigheten har i flere år
vært lav og ventes fortsatt å ligge under 4 %. Det er også grunn til 
å anta at årslønnsveksten de neste årene vil ligge på samme 
nivået og at den lave arbeidsledigheten vil vedvare. 

• Som følge av den økonomiske krisen i Europa og forholdet til den 
norske kronen, er rentenivået i Norge fortsatt lavt. Dette ventes å 
vedvare de neste årene. 

• Det er ingen signaler om økning i antallet som spekulerer i boliger 
ved å kjøpe opp flere prosjekter i påvente av en sterk prisvekst 
fremover. Antallet ledige og usolgte boliger er på lavt nivå og 
omsetningstiden på boliger er lav.

Det er derfor ingen tydelige tegn på at vi er inne i en boligboble,
men vi kan heller ikke avvise at prisene justeres nedover dersom
følgende forhold inntreffer:

• Vi får en uventet økning i arbeidsledigheten
• At rentene øker betydelig og tilgangen på lån blir ytterligere 

forverret
• Økende pessimisme som følge av et økonomisk sammenbrudd i 

Europa, som igjen sprer seg globalt

Vi venter derfor en vekst i boligprisene i år på vel 7 %  og noe lavere,
5-6 %, i 2013.  
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Yrkesbygg
Igangsettingen av yrkesbygg har økt med 2 % i første halvår. 
Vi ventet en tilnærmet nullvekst gjennom året.

Siste observasjon juli 2012 (rød linje viser våre prognoser fra mars).

Igangsettingen av yrkesbygg økte med 2 % gjennom de to første
kvartalene, mens igangsettingen ligger om lag på samme nivå som
for ett år siden. Aktivitetsutviklingen er tilnærmet lik for alle
kategorier bygg. Den høye aktiviteten innen offentlige bygg fort -
setter, mens igangsettingen av kontor- og forretningsbygg er svakt
økende. 

Anlegg
Veksten i anleggsmarkedet har nå pågått over mange år, og 
aktivitetsnivået er svært høyt. Aktiviteten er størst innen samferdsels-
anlegg, men også vannkraftutbygging og utbygging av overførings-
linjer har økt betydelig. Veksten innen anleggsinvesteringene ligger
på rundt 8 %, og de neste to årene øker investeringene innen
samferdselsanlegg mellom 9 og 10 %.

Eksempler på store prosjekter som kan komme ut på 
markedet i 2013:

Prosjekter Antatt kostnad (MNOK)
E16 Sandvika - Vøyen 2 000
Fornebubanen 1 000
E 39 Svegatjørn, Rådal 3 100
E 06 Ryfast, Hundvågtunnelen 1 500
Bybanen Bergen, byggetrinn 3 900
E 6 Ringebu-Otta 2 000
Dobbeltspor Arna-Bergen 1 000
Follobanen 6 000
Sandland Kraftverk 1 000
RV 4 Gran grense-Jaren 1 000
E 6 Helgelandspakka 4 000
Hålogalandsbrua 1 800

Prosjektenes størrelse er også økende. For 2013 har vi registrert at
prosjekter større en 750 mill. kroner har en samlet totalkostnad til
rundt 42 mrd. kroner. At prosjektene blir større, gjør også at inter-
essen fra aktører utenfor Skandinavia er sterkt økende. Denne
trenden antar vi vil fortsette de kommende årene.

Yrkesbygg økte med 2 % 
i første halvår

tojo
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Sverige
Svensk økonomi har vist en imponerende styrke de siste to årene.
Den bratte nedturen i BNP etter finanskrisen høsten 2008 ble gjen-
innhentet allerede i fjerde kvartal 2010, og veksten har vært god
også i fortsettelsen. Inn i 2012 har økonomien klart seg bedre enn
man kunne vente ut fra fallende konjunkturer i verdensøkonomien
og lavere etterspørsel i viktige europeiske eksportmarkeder. Veksten
i årets to første kvartaler er godt hjulpet av positive tall for utenriks-
handelen og husholdningenes forbruk. Investeringene viser en mer
blandet utvikling, med kraftig oppgang i første kvartal, men deretter
et fall i andre kvartal. Fortsatt vekst i lagerinvesteringer utgjorde en
viktig faktor i vekstbildet både i første og andre kvartal, noe som
bryter med hva man skulle forvente i en mer usikker situasjon og
med en fallende etterspørsel hos handelspartnerne. Dette øker sann-
synligheten for at vi vil få en god del svakere veksttall i tredje og
fjerde kvartal, da vi ikke kan vente at drahjelpen fra lager vil
videreføres.  

Sveriges riksbank oppjusterte nylig prognosen for 2012 til 1,5 % fra
tidligere anslag på 0,6 %. Det nye anslaget for 2012 er i tråd med vår
prognose. Prognosen for 2013 er på 1,9 %, opp fra 1,7 % i forrige 
anslag. Regjeringen har nylig publisert prognoser der det indikeres
enda sterkere vekst neste år. 

Krisen i eurosonen og utsikter til svak vekst hos viktige handels-
partnere er allerede i ferd med å sette sitt preg på svensk næringsliv.
I tillegg til svakere markeder internasjonalt kommer den kraftige
styrkingen av forholdet mellom svensk krone og euro, som vil slå
hardt inn på svenske eksportbedrifters konkurranseevne dersom
situasjonen vedvarer. Riksbanken senket renten i september i et for-
søk på å avhjelpe situasjonen og svekke kronen. I tiden er det likevel
situasjonen i eurosonen som vil være den avgjørende driveren for
vekslingskursen, og i mindre grad hva svenske myndigheter foretar
seg. Vi forventer at økt usikkerhet og svakere vekst vil sette kunne
sette sterkere preg på investeringsviljen i bedriftene i andre halvår
av 2012 og i 2013. Forventningsindeksen for bygg og anlegg som
har falt kraftig indikerer en slik uvikling. 

Svensk økonomi viser styrke

Krisen i eurosonen preger 
eksportbedriftene og 

husholdningene
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Industriproduksjonen har hentet seg noe inn igjen i løpet av 2012 og
viser en sterkere utvikling enn vi antok i forrige rapport. Mot et bak-
teppe av fallende konjunkturer i EU og en sterkere svensk krone syn-
liggjør utviklingen en underliggende styrke i svensk næringsliv og
konkurranseevne. Det vil likevel være overraskende om veksttakten
fra de siste måneder kan opprettholdes, med mindre internasjonale
konjunkturer gir mer drahjelp. Vi tror fortsatt at prognosen om en
uendret eller fallende produksjonsutvikling vil være fasit når 2012 er
tilbakelagt. Med svake vekstutsikter for internasjonal økonomi også
når det gjelder 2013, er det høyst usikkert om industriproduksjonen
vil gi drahjelp til konjunkturutviklingen i svensk økonomi innenfor
vår prognosehorisont. 

Siste observasjon juli 2012 (rød linje viser våre prognoser fra mars).

Detaljomsetningsindeksen i Sverige flatet ut i første halvår etter
kraftig oppgang i januar og februar. Indeksen ligger på et høyere
nivå enn vi antok i forrige rapport, selv om vekstforløpet er et litt
annet enn vi så for oss. Forbruksveksten totalt sett har imidlertid
holdt seg brukbart gjennom første halvår med en vekst justert for
sesongvariasjoner på henholdsvis 1,2 og 0,4 % kvartal/kvartal i
første og andre kvartal. Veksten i samlet forbruk gjenspeiler at 
forbrukertilliten et stykke på vei har hentet seg inn etter at den falt
sterkt gjennom høsten 2011. Samtidig er det åpenbart at store over-
skrifter om uroen i eurosonen kan sette et sterkere preg på forbruks-
lysten i svenske husholdninger fremover. 

Industriproduksjonen overrasker

Forbruksvekst sterkere enn ventet
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En mer markert tilbakegang i arbeidsmarkedet i form av fall i sys-
selsetting og markert ledighetsvekst, vil også fort gi gjennomslag til
forbruket, ikke minst når det gjelder investeringsvarer som biler og
hvitevarer.  

Siste observasjon juli 2012 (rød linje viser våre prognoser fra mars)

Arbeidsledigheten har flatet ut på om lag 7 ½ % fra midten av 2011
etter seks kvartaler med nedgang. Målt i antall arbeidsledige
personer er utviklingen om lag som forventet i vår forrige rapport.
Trenden peker nå svakt oppover, og de fleste prognosene peker mot
økt arbeidsledighet, opp mot 8 % gjennom neste år. Til tross for at
ledighetstallene nå peker oppover, har det svenske arbeidsmarkedet
så langt i år fortsatt å vise styrke målt ved andre indikatorer. Ikke
minst har veksten i yrkesdeltakelsen vært god. Det har vært en
tiltagende vekst i antall personer som melder seg på arbeids-
markedet hittil i 2012. Svenske bedrifter og offentlige myndigheter
har også fortsatt å øke bemanningen gjennom første halvår, men 
indikatorer for veksten fremover tyder på en flatere utvikling og
mulighet for nedgang i sysselsettingen i andre halvår.  

Siste observasjon august 2012 (rød linje viser våre prognoser fra mars).

Arbeidsledigheten utvikler seg 
som forventet
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Det virker som svensk økonomi er underliggende sterk, noe som
gjenspeiles i fortsatt god tillit til økonomien i husholdningene, og
ved at bedriftene til tross for økt usikkerhet har fortsatt å øke 
bemanningen gjennom 2012. Svenske myndigheter har et solid
handlingsrom for å føre en stimulerende økonomisk politikk. 

Finansminister Anders Borg har signalisert at de finansielle 
musklene som er bygget opp, skal brukes til å drive en offensiv
investeringspolitikk med satsinger på infrastruktur, forskning og
ytterligere skattelettelser for bedrifter i 2013. Eventuelle underskudd
på statsbudsjettet i årene som kommer, vil være håndterbare.
Svenske statspapirer er attraktive i likhet med de tyske, noe som
gjør at myndighetene har tilgang på svært gunstige betingelser på
lån. 

Inflasjonen målt ved konsumprisene, har vært på kraftig retur i
Sverige og var i juli på beskjedne 0,7 % år/år. Til sammenligning var
inflasjonen over 3 % så sent som i august 2011. Styrkingen av
svenske kroner må ta noe av æren for denne utviklingen ved at 
importerte konsumvarer er blitt billigere. Den lave inflasjonen bidrar
positivt til regjeringen og sentralbankens handlingsrom.
Sentralbanken senket i september styringsrenten fra 1 ½ til 
1 ¼ prosent, noe som har gunstig effekt på husholdningens inves-
teringsevne og kjøpekraft. 

Sverige er et av få land der OECDs ledende indikator for økonomien
fortsatt var positiv og pekte oppover i juni. Vi skal ikke legge for mye
vekt på en enkelt indikator, men den understøtter bildet av en
svensk økonomi som på mange områder skiller seg fra den dystre
situasjonen som preger store deler av EU. 

• Svenske myndigheter har, som omtalt ovenfor, et solid handlings-
rom for en offensiv konjunkturpolitikk, både i rentesettingen og på 
investeringssiden. 

• Sverige har i likhet med Tyskland en bunnsolid utenriksøkonomi 
med overskudd på driftsbalansen hvert eneste kvartal siden 1993.

• I motsetning til Danmark og flere andre land har Sverige ikke opp-
levd kraftige ubalanser i boligmarkedet med etterfølgende bolig-
prisfall og behov for gjeldsreduksjoner i husholdningene. 

Fraværet av større ubalanser i svensk økonomi er en viktig årsak til
at vi tror at svensk økonomi er godt rustet til å håndtere selv et enda
tøffere makroøkonomisk klima i tiden som kommer.    

Regjeringen har betydelig 
handlingsrom

Satsinger på infrastruktur, 
forskning og skattereduksjoner

Lav inflasjon, gir rom for 
fortsatt lav rente

Oppsummering: Fravær av 
ubalanser gir Sverige et godt 

utgangspunkt 
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Bygg- og eiendomsmarkedet 
Mye går som forventet i svensk økonomi. Fraværet av ubalanser,
sterke statsfinanser og vilje fra Regjeringen til å stimulere øko-
nomien fører til en jevn aktivitet fremover.  Det gjør at forutset-
ningene for utviklingen i bygg- og anleggsmarkedet ikke er vesentlig
forandret i forhold til rapporten i mars. Boligmarkedet har svekket
seg i andre kvartal med lavere igangsetting og produksjon. Det har
medført at boliginvesteringene i år vil utvikle seg mer negativt enn
hva vi la til grunn for prognosene i år. De samlede bygg- og anleggs-
investeringene er derfor justert ned fra 1 % til 0,5 % i 2012 og for
2013 er veksten nedjustert fra 2,5 % til 1 % vekst i faste priser. 

Boliginvesteringene antas å falle med vel 7 % i år som følge av
fallende igangsetting så langt i 2012. Antallet byggetillatelser faller
fortsatt, og igangsettingen blir trolig rundt 18 000 i år. En antatt 
økende optimisme utover høsten og en mer avklart internasjonal
situasjon kan få boligbyggingen opp igjen i løpet av vinteren
2012/13.  Vi anslår derfor veksten i boliginvesteringene i 2013 til 
om lag 4 %. 

Private yrkesbygg har hatt en svak nedgang i igangsettingen så
langt i 2012, og antallet byggetillatelser indikerer ingen vekst frem-
over. Vi antar en tilnærmet nullvekst i 2012 og en svak nedgang på 
2 % i 2013.

Svakere B/A-investeringer 
utover høsten
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Offentlig byggeaktivitet har hittil i år vokst svakt. Her antar vi en
vekst på mellom 1 og 2 % både i år og neste år.

Prognosene for anleggsinvesteringene er uendret i forhold til forrige
konjunkturrapport, med en vekst på 5 % i 2012 og 1,5 % i 2013. 

I tiltaksplanen for vei og jernbane for perioden 2010 til 2021 er det
avsatt 417 milliarder kroner eller 35 milliarder kroner pr. år. I tillegg
ble det avsatt 5 milliarder kroner i 2012 til reinvesteringer og
vedlikehold av veier og jernbaner. I perioden frem mot 2015 satses
det spesielt på to store prosjekter: Förbifart Stockholm og ombygg-
ingen av Slussen i Stockholm. Planen er at disse prosjektene skal
komme i gang i 2013.  Vi anslår en vekst i de offentlige anleggsinves-
teringene i 2012 på rundt 9 % og 6 % i 2013. De samlede anleggs-
investeringene ventes å vokse med 5,5 % i 2012 og 1 % i 2013.
Lavere vekst i anleggsinvesteringene i 2013 kommer som følge av
lavere etterspørsel fra næringslivet. 

Boligmarkedet
Prisene på brukte boliger i Stor-Stockholm og Stor-Göteborg har i
første halvår økt med 2 % til 3 %. Veksten var sterk på begynnelsen
av året, men har de siste månedene falt noe. Prisutviklingen i Malmö
har i samme periode vært svakt fallende og i samsvar med våre
prognoser.

Fallet i boligprisene de siste to månedene har sammenheng med
usikkerheten i internasjonal økonomi og en vanskeligere tilgang på
kreditt. 

Boindeksen viser husholdningenes inntektsmarginal til å betjene
boliglån. Når indeksen er 100, har husholdningene i gjennomsnitt 
15 % av inntekt før skatt til å betjene boliglån. Indeksen har steget
gjennom det siste året. Veksten kommer både på grunn av lav rente
og god inntektsvekst og økende sysselsetting. 

Tilflyttingen til vekstregionene i Sverige er fortsatt høy og begrenses
av høye boligpriser og lavt tilbud av boliger. 

Vi holder fast på prognosene om en svak vekst i Stor-Stockholm på 
3 % gjennom året og en tilsvarende vekst på 1 % i Stor-Göteborg.
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Igangsettingen av boliger falt gjennom andre halvår 2011, og fallet
fortsatte inn i 2012. Problemer med salg av nye boligprosjekter er en
viktig årsak til fallet. Bankenes krav til forhåndssalg av eksisterende
boliger og strengere egenkapitalkrav har bremset igangsettingen. 
Igangsettingen i 2012 ventes å komme ned på 18 000 boliger, mens
våre prognoser var på 24 000.  

Boligmarkedet i Sverige vil være avventende så lenge usikkerheten
og svekkelsen av internasjonal økonomi varer. I tillegg vil dagens 
finansieringsordning med 15% egenkapitalkrav og krav om salg av
eksisterende bolig, legge en demper på priser og salg av nye og
brukte boliger. 
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Danmark
Dansk økonomi er tydeligere preget av fallende internasjonale kon-
junkturer enn det vi har sett i Norge og Sverige. BNP har falt i tre av
de siste fire kvartalene, og danske økonomi er dermed faretruende
nær resesjon. Nedbygging av gjeld i danske husholdninger og 
foretak har preget tiden etter finanskrisen og dansk økonomi har
som en følge av dette ikke klart å gjeninnhente produksjonsfallet
som inntraff under finanskrisen. Produksjonen er fortsatt om lag 8 %
lavere enn ved toppnoteringen i andre kvartal 2008, mens forbruket
ligger om lag 6 % lavere. Til tross for en del negative tall i første
halvår er det utsikter til bedring i dansk økonomi for det kommende
halvåret og 2013: 

• Regjeringens ”kick start”-program, et initiativ for å forsere oppstart
av offentlige investeringsprosjekter, ventes å gi et løft i offentlige 
investeringer i andre halvår og bidra til et fortsatt høyt nivå i 2013. 
Økt offentlig forbruk antas å bidra positivt på sysselsettingen. 

• Investeringstakten i danske næringsliv har vært meget lav siden 
finanskrisen i 2008 og det er antakelig et oppdemmet behov for 
nye investeringer når markedsgrunnlaget normaliseres. Styrking 
av konkurranseevne og lønnsomhet som følge av svekket valuta, 
kombinert med regjeringens tiltak med midlertidig økning i av
skrivningsgrunnlaget, vil kunne tippe flere investeringsbeslut-
ninger i positiv retning. 

• Avtakende inflasjon og tegn til lettelser i boligmarkedet kan bidra 
til en bedret forbruksutvikling i husholdningene. Arbeidsmarkedet 
har klart seg relativt godt gjennom 2012 i lys av fallende interna-
sjonale konjunkturer. Husholdningene er imidlertid sårbare for 
svekkelser i arbeidsmarkedet. 

Indikatorer for dansk økonomi
Den sesongjusterte registrerte arbeidsledigheten gikk opp til 6,3 % i
juli. Arbeidsledigheten har vist en svakt økende tendens gjennom
2012, men har svekket seg mindre enn vi antok i forrige rapport. I
likhet med produksjonen har heller ikke det danske arbeidsmarkedet
kommet til hektene igjen etter finanskrisen. Selv etter at det verste
fallet var tilbakelagt tidlig i 2010, har sysselsettingen gått jevnt og
trutt nedover, noe også offentlig sektor har bidratt til gjennom ned-
bemanninger. Fallet i offentlig sysselsetting ventes imidlertid å flate
ut i andre halvår som følge av økt offentlig forbruk, i beste fall å gi et
positivt bidrag til arbeidsmarkedet. Sysselsettingen i privat sektor
har vist en jevnt fallende tendens siden første kvartal 2010, og ut fra
de svake vekstutsiktene virker det i øyeblikket mest sannsynlig at
denne utviklingen vil videreføres inn i 2013.  

Lyspunkter i Danmark, men fortsatt
fare for resesjon

Arbeidsledigheten svakt økende
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Detaljhandelsindeksen har fortsatt fallet i 2012 etter en forbigående
utflating i andre halvår 2011. Ved siste måling i juli var forbruket om
lag 1 % lavere enn ved inngangen til året når det justeres for
sesongmessige svingninger. Også de bredere forbruksindeksene i
kvartalsvise nasjonalregnskap har vært svake når vi ser første halvår
under ett. Avtakende inflasjon og en viss bedring i husholdningenes
tillit til økonomien gir imidlertid håp om et oppsving i andre halvår
og inn i 2013, dersom ikke nye kraftige anslag fra uroen i EU rammer
økonomien. Enkelte lysglimt fra boligmarkedet taler også positivt for
kvartalene som kommer. Prisfallet vi så gjennom andre halvår 2011,
har flatet ut, og enkelte målinger viser også vekst. Stabilisering av
det danske boligmarkedet er avgjørende for å redusere sparingen
og dermed øke forbruket i danske husholdninger.

Inflasjon har gått ned fra nivåer rundt 3 % for ett år siden til om lag 
2 ¼ ved de siste målingene. Selv om fallet i hovedsak kan tilskrives
lavere vekst i energipriser, bidrar det til bedret kjøpekraft i hushold-
ningene. Den danske kronen har svekket seg mot mange andre
valutaer siden den er bundet opp mot euroen, noe som kan gi et 
inflasjonspress som følge av økte importpriser. Det er likevel ikke
sikkert at gjennomslaget til økte konsumpriser vil bli for omfattende
siden mye av importen kommer fra øvrige eurosoneland. 

Fall i detaljhandelen

Lavere inflasjon gir bedret 
kjøpekraft i husholdningene
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Den danske kronen har svekket seg med om lag 4 % fra juli i fjor til
juli i år. Dette har gitt bedre konkurranseevne og valutafordeler for
danske eksportbedrifter, ikke minst i viktige markeder for dansk 
eksport som Sverige, Storbritannia, USA og Norge. Dansk industri-
produksjon har blitt hardt rammet av fallende internasjonale 
konjunkturer, og fallet har vært  spesielt sterkt de siste månedene.
Likevel holder optimismen blant industriledere og innkjøpssjefer seg
oppsiktsvekkende godt. PMI fra danske innkjøpssjefer tippet overras-
kende opp i positivt lende ved siste måling i august. Det kan selv-
sagt gjenspeile en grunnleggende optimistisk innstilling, men kan
antakelig også tilskrives at mange anser de siste måneders fall som
å være forbigående og at en bedring i etterspørsel og marginer er
innen rekkevidde utover i andre halvår.  

Svakere krone gir drahjelp til 
eksportbedriftene
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Bygg- og anleggsmarkedet

Antallet byggetillatelser er fortsatt fallende og indikerer et fortsatt
svakt bygg og anleggsmarked. 

Det samlede B/A-markedet i Danmark falt med 2,5 % i 2011. 
Aktivitetsnivået er svært lavt, og ytterligere fall er lite trolig. I år er
det utsikter til en oppgang på 1,5- 2 % i de samlede B/A-inves-
teringene og med ytterligere vekst på 3 % i 2013. Veksten i 2012 vil
først og fremst komme som et resultat av offentlige investeringer 
i form av både nybygg og reparasjoner av bygninger og anlegg. 
Forutsetningene for ytterligere vekst i 2013 er at private bedrifter 
og husholdninger begynner å investere. 

For å stimulere økonomien gjennom økt byggeaktivitet har offentlig
sektor hevet nivået på aktiviteten innen institusjonsbygg (sykehus,
eldreinstitusjoner etc.). Dette vil fortsette både i år og neste år, med
særlig fokus på bygging av nye sykehus og oppgradering av eldre.
Vi venter vekst innen offentlig byggeaktivitet på 11 % både i 2012 og
2013.

Offentlig byggeaktivitet er økende
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Aktiviteten innen private yrkesbygg er på et svært lavt nivå. Innen
kontorbygg falt investeringsaktiviteten med 60 % fra 2008 til 2011, og
ledigheten i denne type bygg er i dag på 8 %, dobbelt så mye som
for fire år siden. Vekst innen denne sektoren vil i stor grad påvirkes
av utsiktene til vekst innen dansk økonomi. Også innen industribygg
har aktiviteten falt med over 60 % på tre år. Vi må også her se bedre
vekstutsikter i økonomien før aktiviteten tar seg opp igjen, ogvi må
derfor mot 2014 før vi kan få en ny vekst. For 2012 og 2013 ser vi for
oss en tilnærmet nullvekst innen private yrkesbygg.

Anleggsaktiviteten holdes oppe på grunn av flere store prosjekter
som er under utførelse. De private investeringene i anlegg faller
videre, mens anlegg knyttet til energisektoren er uendret.

Investeringene i ny veier og reparasjon av eksisterende vil vokse
jevnt i årene fremover og bidra til å holde aktiviteten oppe. 

Investeringene i jernbane vil også vokse svakt i årene fremover. Det
omfatter så vel bygging av dobbelspor i og rundt København, som
oppgradering av eksisterende spor i hele landet.  Et av de store 
prosjektene er Metro Cityringen, hvor det skal bygges 17 stasjoner
rundt København. 

For anleggsinvesteringer knyttet opp mot oppføring av bygninger er
aktiviteten i dag på lavt nivå og vil holde seg lavt det de nærmeste
to årene.

Vi antar en samlet vekst i anleggsinvesteringene på vel 2 % i år og 
i 2013. 

Boligmarkedet
Boliginvesteringene er halvert fra 2008 til 2011. I 2011 var det imid-
lertid en vekst i boliginvesteringene på 3 %, noe som i hovedsak kan
tilskrives vekst i kommunale boliger til familier, ungdommer og
eldre (støttede boliger). I alt ble det i 2011 igangsatt vel 16 000
boliger, hvorav 11 000 var ”støttede boliger”.  

I år og neste år vil igangsettingen av offentlige boliger komme ned
på ”normalt” nivå igjen, selv om det ikke er utsikter for at private
boligbyggere vil øke igangsettingen. I dag ligger det fortsatt over 
40 000 usolgte boliger ute i markedet. Det vil ta to til tre år før en så
stor del av disse boligene blir solgt og private utbyggere igjen tør 
å sette i gang nye prosjekter. Vi venter derfor at det vil bli igangsatt
rundt 9 000 boliger i 2012 og 2013.

Uendret lav aktivitet i private 
yrkesbygg

Anleggsinvesteringene opp i 2013

Synspunkter og kommentarer mottas gjerne.

Rolf Albriktsen
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