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Forord
Formålet med konjunkturrapporten er å vise konsernets samlede 
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 økono-
mien. Prognosene for bygg og anlegg bygger på gjeldende offisielle 
statistikker, i tillegg til prognoser utarbeidet av Veidekke.

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

Oslo, 19. september 2011

Rolf O. Albriktsen
direktør strategi og marked
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Nytt siden mars – hovedpunkter
Internasjonal økonomi
Siden forrige konjunkturrapport ble lagt frem i mars, har verdensøko-
nomien fortsatt å øke i et mer moderat tempo enn hva vi antok i mars. 
Den finansielle uroen har tiltatt, noe som ikke minst har gjenspeilet 
seg i den siste tids børsfall. Det er særlig to forhold som har skapt uro 
i det finansielle markedet: dels gjeldskrisen i USA og Europa og dels 
risikoen for en ny global resesjon.

Gjeldskrisen i USA handler i stor grad om markedets lave tiltro til poli-
tikernes evne til å håndtere krisen. Det tok lang tid å forhandle frem et 
nytt og høyere gjeldstak. I tillegg ble det ikke enighet om tilstrekkelige 
skatteøkninger. Deretter fulgte en nedgradering av kredittverdigheten 
fra S&P. 

I eurosonen har gjeldskrisen spredt seg fra Hellas, Portugal og Irland 
til større land som Spania og Italia. Dette har ført til ytterligere uro i 
finansmarkedet og større forskjeller i rentene mellom land med ”sunn” 
og ”ikke sunn” økonomi. 

Til tross for uroen i de finansielle markedene er det en utbredt oppfat-
ning at verdensøkonomien fortsetter å vokse, men i et mer moderat 
tempo. BNP-veksten i USA nedjusteres ytterligere fra 2,2 % som vi 
anslo i mars-rapporten, til 1,8 % i år. For 2012 er nedjusteringene fra 
1,8 % til 1,3 %. Grunnen til nedjusteringene er fortsatt strukturelle 
problemer på arbeidsmarkedet og boligmarkedet og en generell mistro 
til politikernes evne til å løse de grunnleggende problemene. 

Vår prognose om en BNP-vekst i eurosonen på mellom 1 og 1,5 % for 
2011 og 2012 ligger fast, men med større tro på en vekst ned mot 1 %. 

Den globale BNP-veksten nedjusteres med 0,5 pp fra 4 % til 3,5 % for 
2011 og 2012. 

Risikoen for en svakere utvikling er større enn tidligere. Vekstøko-
nomiene står for 2/3 av veksten i perioden. 

Økende pessimisme og 
gjeldskrise

En moderat vekst i 
verdensøkonomien
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Oppsummering
Norge
• 3 % BNP-vekst i år og 2012
• Ingen renteheving i år
• Fortsatt god aktivitet i B/A-markedet
• Boligprisene har økt jevnt gjennom 2011
• Veksten innen yrkesbygg har stoppet opp på høyt nivå
• Et økende anleggsmarked, men med fortsatt god kapasitet

Sverige
• Innenlandsk etterspørsel og eksport trekker BNP-veksten ned i år 
 og neste år
• Husholdningenes bidrag til BNP-veksten avtar
• B/A-investeringene faller kraftig gjennom høsten etter et godt 
 første halvår
• Boligbyggingen faller 
• Yrkesbygg holdes oppe i år 
• Anleggsmarkedet blir motoren i utviklingen

Danmark  
• Fallende BNP-vekst i år, 1 % i 2012
• Arbeidsledigheten svakt fallende
• B/A-aktiviteten nær uendret, på lavt nivå
• Boligmarkedet fortsatt svakt
• Offentlig sektor holder BA-aktiviteten oppe
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Norsk økonomi
Veksten i norsk økonomi er god. Vår forutsetning om 3 % BNP-vekst 
for både 2011 og 2012 ligger fast. Gode statsfinanser, økende olje- og 
gassinvesteringer og optimistiske husholdninger gjør at Norge utvikler 
seg bedre enn den industrialiserte verden. Forbrukernes investeringer 
og konsum og ringvirkningene av en voksende oljenæring vil være 
viktige bidragsytere til denne veksten. En fortsatt sterk krone vil kaste 
belastningene av den særnorske utviklingen over på eksportbedriftene. 
Prisveksten ligger fortsatt under Norges Banks mål. Prisene vil øke når 
den økende kostnadsveksten blir kastet over på husholdningene. Det 
vil føre til at Norges Bank på sikt vil øke rentene, men i et lavere tempo 
enn det vi så for oss i mars av hensyn til kronekursen.

Urolighetene i finansmarkedene er for tiden svært høy, og usikkerheten 
knyttet til utviklingen i verdensøkonomien er uvanlig stor. Om gjelds-
krisen i Europa forverrer seg ytterligere, vil det også påvirke norsk 
økonomi på en negativ måte. Da vil det bli dyrere og vanskeligere å få 
lån også for norske bedrifter, og resultatet blir investeringsnedgang. 
Husholdningene blir mer pessimistiske, forbruket går ned og bolig-
markedet vil svekkes. 

Utviklingen i de enkelte indikatorene
Detaljomsetningen har vist en flat utvikling de første månedene i 2011, 
men tok seg litt opp gjennom våren og sommeren. En kald vinter førte 
til høye strømregninger og dermed lavere kjøpekraft for forbrukerne. 
Nå har strømprisene falt igjen, og vi ser tegn til ny oppgang i kjøpe-
lysten.

Siste observasjon juli 2011

Norsk økonomi er til nå lite 
påvirket av finansuroen

Norge

BNP-vekst på 3 % i 2011 og 2012

Handelen går som forventet
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Strømprisene har falt den siste tiden, og det er utsikter for en lavere 
strømpris enn vi hadde sist vinter. Inntektsutviklingen er også fortsatt 
god, og i tillegg forventes et fortsatt lavt rentenivå i årene fremover. 

Arbeidsmarkedet utviklet seg mer positivt i første halvår enn det vi så 
for oss ved inngangen til året. Sysselsettingen har økt med 2000 per-
soner i gjennomsnitt pr. måned. Antall nye arbeidsplasser har økt mer 
enn tilgangen av nye arbeidssøkere. Ledigheten har derfor gått mer 
ned enn forventet i første halvår. Ledigheten registrert ved arbeidskon-
torene har gått ned fra 2, 9 % ved årsskiftet til 2,7 % i dag. Både histo-
risk og sammenlignet med andre land er det et lavt nivå. Likevel 
melder både regionalt nettverk til Norges Bank og SSB’s konjunktur-
barometer at det fortsatt er rikelig tilgang på arbeidskraft. 

Siste observasjon juli 2011

I juli i år stoppet nedgangen i arbeidsledigheten opp. Etterspørselen 
etter arbeidskraft, særlig innen servicesektorene, var en viktig grunn 
for den svakere etterspørselen. Vi tror dette var en midlertidig opp-
bremsing i nedgangen av ledigheten og med et uendret nivå på ledig-
heten for resten av året.

Inflasjonen har falt fra 2,8 % ved årsskiftet til nær 1 % i mars. Etter 
mars har prisveksten tatt seg opp noe. En av forklaringene på dette 
er bedre produktivitetsutvikling, noe bedre marginer i bedriftene og 
lavere lønnsvekst. Under forutsetning av stabil produktivitetsutvikling 
fremover, noe økende lønnsvekt og bedre marginutvikling i bedriftene 
fremover, vil både inflasjon og kjerneinflasjon langsomt øke de nær-
meste årene.

Nedgangen i arbeidsledigheten 
har stoppet opp
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Både arbeidsledigheten og BNP-veksten ser ut å bli om lag som snittet de 
siste årene. Norges Bank anslår at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi 
er normal. Lønnsveksten er i ferd med å normaliseres. Sett i relasjon til 
denne situasjonen er styringsrenten på et lavt nivå. Det skyldes i hoved-
sak at inflasjonen er under målet på 2,5 %. For å øke inflasjonen holdes 
styringsrenten på et lavt nivå. 

Siste observasjon august 2011

Vi antok at det ville bli tre renteøkninger i 2011 til en styringsrente på 
2,75 % ved utgangen av året. Det betyr to renteøkninger til i høst på 
0,25 pp. På rentemøtet 10. august i år valgte sentralbanken å holde renten 
uendret. Begrunnelsen var usikkerheten i finansmarkedene, som hadde 
økt den siste tiden, og signaler om svakere vekst internasjonalt. Rente-
banen ble på møtet nedjustert av hensyn til kronekursen. Trolig kan vi se 
for oss en tid med fortsatt lav rente i Norge.

Forutsetninger for bygg og anlegg
Ser vi på Norge isolert, er det få endringer i de realøkonomiske forut-
setningene siste halvåret for bygg og anlegg. Arbeidsmarkedet utvikles 
som forutsatt. Produksjonsveksten og forbruket er også som forutsatt, 
mens investeringsveksten er svakt lavere enn antatt. Husholdningenes 
og bedriftenes forventninger om fremtidig utvikling er noe svakere 
sammenlignet marsrapporten. Usikkerheten i finansmarkedene har økt 
betydelig mer enn ventet. Det er også svakere vekstsignaler inter-
nasjonalt. For vår bransje vil stor grad av usikkerhet påvirke inves-
torenes beslutninger om igangsetting av nye byggeprosjekter. Dersom 
denne usikkerheten varer lenge, vil husholdningenes boligkjøp bli 
utsatt. Gode statsfinanser vil i denne situasjonen fortsatt være bran-
sjens redningsplanke mot en kraftig nedgang, med fortsatt satsing på 
infrastruktur og bedre offentlige bygg.

 

Inflasjonen vil øke 
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Bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedet

B/A-markedet
Våre prognoser for veksten i bygg- og anleggsmarkedet var på 5 % 
årlig vekst for 2011 og 2012. B/A-markedet har utviklet seg som ventet 
så langt i 2011. Aktivitetsnivået er høyt, men det er fortsatt stor konkur-
ranse om jobbene innen både bygg og anlegg. Kostnadspresset som 
ved siste konjunkturrapport ble beskrevet som en av våre største ut-
fordringer, har økt som ventet siste halvår. Dette kan på lengre sikt og 
hvis det fortsetter i samme tempo, bli en av bransjens store markeds-
messige utfordringer. Primært kan det skje ved at offentlige bevilg-
ninger til bygninger og anlegg skjæres ned. 

Ordretilgangen har vært økende gjennom 2011. Dette gjelder særlig 
boliger hvor veksten har vært på vel 50 %. Veksten har i år vært min-
dre innen anlegg og bygg. Nivået her har vært høyere, og aktiviteten 
innen disse segmentene har vært god det siste året. 

Dersom veksten i internasjonal økonomi svekkes ytterligere og uroen 
i finansmarkedene forsterkes mer enn antatt gjennom høsten, vil dette 
trolig ikke få noen innflytelse på utviklingen i B/A-markedene før ut i 
2012. Det vil i første rekke berøre det private yrkesbyggmarkedet og 
boligbyggingen.

For 2012 er vekstanslaget for B/A-markedet fortsatt på 5 %. Prog-
nosen bygger på en forutsetning om noe mindre vekst innen private 
yrkesbygg enn tidligere antatt. Dette kompenseres fullt ut av noe økt 
offentlig byggevirksomhet og ytterligere mer til anlegg. 

Som før antar vi en lavere vekst for 2013 og 2014, 3 % i 2013 og 0 % i 
2014, som følge av at kapasitetsutfordringer og lavere vekstutsikter for 
norsk økonomi. 
   

Økende ordretilgang

B/A-markedet utvikler seg 
som ventet
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For de enkelte segmentene er utviklingen:
• Boligbyggingen har tatt seg opp gjennom 2011, og nivået er i dag  
 på nivå 28 000 igangsatte boliger. Prisene på boliger har vokst 
 gjennom første halvår, men med en utflating de siste månedene. 
 Vi forventer derfor en prisvekst på 9 % i 2011 og ytterligere opp mot  
 5 % vekst i 2012. Anslagene mot 2015 er forbundet med usikkerhet.  
 Økte renter og høyere byggekostnader som følge av kapasitets-
 problemer, kan bidra til dempede boliginvesteringer i 2014 og 2015. 

• Konjunkturoppgangen i 2010 og på begynnelsen av 2011 økte 
 optimismen blant private utbyggere og bidro til en økning i investe- 
 ringene i private yrkesbygg. For 2011 ventes en vekst på 2,5 % 
 innen yrkesbygg, økende til 2,5 % også for 2012. Veksten vil komme  
 innen private yrkesbygg. 

• Veksten i anleggsmarkedet har vært jevn over flere år nå. Økt 
 satsing på bedre samferdsel har ført til at prosjekter er blitt prioritert  
 frem i tid. Aktiviteten innen anlegg er derfor på høyt nivå. For årene  
 fremover ventes fortsatt vekst innen samferdselsanlegg, mens 
 aktiviteten innen oljerelaterte anlegg vil fortsette å falle. Samlet sett  
 ventes en avtagende vekst innen anlegg, men på et høyt nivå.

• Reparasjon og vedlikehold er et område som vokser relativt mye.  
 Veksten kommer innen alle områder, men spesielt innen vegvedlike- 
 hold og vedlikehold av jernbane ventes veksten å fortsette.

Boligprisene

Boligprisene utvikler seg helt i samsvar med vår antagelse fra i vinter. 
Vår prognose om en vekst på brukte boliger i blokk med 10 % gjen-
nom 2011 ligger fast. For samtlige boligtyper var det en vekst fra juli 
til august i år. Boligprisene i Norge er imidlertid høye både reelt og 
nominelt. Omsetningstakten er også stabilt høy. Antallet boliger for salg 
steg imidlertid i august i år sammenlignet med månedene før. Det er 
flere faktorer som ligger bak denne utviklingen, men et økende antall 
nye boligprosjekter som kommer ut på markedet er en viktig grunn for 
den utviklingen vi ser. 
 

Prisen på brukte leiligheter i blokk 
opp 10 % i 2011
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Siste observasjon august 2011

Omsetningsprisene i Oslo, målt med OBOS-statistikken, øker også i 
høyt tempo. 

Siste observasjon august 2011

I Oslo var prisveksten på vel 5 % fra juli til august og 12 % på årsbasis. 
Også her forventes en svak vekst utover høsten, og våre prognoser på 
10 % for 2011 ligger fast. Omsetningstakten ligger fast og er på et høyt 
nivå.

Boligmarkedet utvikler seg som forventet godt. Et lavt rentenivå, stabilt 
arbeidsmarked og fortsatt god inntektsutvikling er hovedgrunnen til at 
vi mener prisene vil fortsette å stige utover høsten. Veksten i brukt-
boligmarkedet har også gitt seg utslag i at salget av nye boliger har tatt 
seg opp gjennom året.

Boligprisene i Oslo-området 
økt med 12 % sammenlignet 

med året før
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Boligbyggingen

Siste observasjon juli 2011

Det er så langt i år gitt tillatelse til igangsetting av ca.15 500 boliger, 
som er 4500 flere sammenlignet med året før. For året samlet ligger 
det an til om lag 28 000 igangsatte boliger. Prognosene for året var på 
27 000. Vi beholder våre prognoser ut fra en tro på at usikkerheten i 
finansmarkedet kan bidra til at noen prosjekter utsettes i tid. 

For 2012 har vi justert prognosene noe ned. Vår opprinnelige prognose 
for 2012 var på 29 000 igangsatte boliger, men dette er nedjustert til 
27 000 boliger også for 2012. Begrunnelsen er at investorene blir mer 
forsiktige og at noen av prosjektene utsettes i tid. For perioden 2013 
til 2015 opprettholder vi prognosene ut fra forutsetningene om stort 
demografisk behov for boliger og fortsatt god økonomisk utvikling i 
husholdningene. 

Boligbyggingen høyere enn ventet

Boligprognosene på 27 000 
igangsatte i år ligger fast
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Yrkesbygg

Siste observasjon juli 2011

Vi forventet en vekst i igangsettingen av yrkesbygg på 5 %. De siste to 
månedene har veksten avtatt og flatet ut. Trolig skyldes den svakere 
veksten at færre offentlige bygg er kommet til igangsetting enn antatt. 
Tilgangen på nye prosjekter innen kontor- og forretningsbygg er fortsatt 
god, og aktivitetsnivået er høyt. 

Byggekostnader

Veksten i byggekostnadene tiltok gjennom første del av 2011. Veksten 
har nå stabilisert seg på 4 % . Det er materialprisene som har trukket 
veksten opp. Et fortsatt høyt aktivitetsnivå og høye råvarepriser trekker 
fortsatt prisene opp. Den tidligere antagelsen om vekst på rundt 5 % i 
2012 ligger fast. 

4% vekst i byggekostnadene

Yrkesbygg flater ut på høyt nivå
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Indikatorer for svensk økonomi
Sverige hadde en sterk BNP-økning i 2010 på 5,4 %, og denne gode 
utviklingen fortsatte inn i de første månedene i 2011. For resten av året 
forventes en oppbremsning i utviklingen med en samlet BNP-vekst 
på 3,5 % for 2011. En svakere utvikling innen eksportindustrien og 
usikkerheten innen annen industri bidrar til økt pessimisme og lavere 
investeringer. Fallet i aksjemarkedet bidrar til en svakere formue-
situasjon hos husholdningene og noe mer negative fremtidsutsikter, 
og det gir noe lavere privat forbruk og private investeringer. 

Veksten for 2012 og 2013 antas å ligge på mer ”normale” 2 %. Alle 
indikatorer peker mot lavere vekst i tiden fremover. Industriens ordre-
tilgang viser også en klart nedadgående tendens. 

Noe av fallet i eksporten trodde vi tidligere ville bli kompensert av fort-
satt god innenlandsk etterspørsel. I 2010 bidro privat konsum til mye 
av den sterke BNP-veksten. Under første halvår ser vi en klar tendens 
til at veksten i privat konsum har dempet seg. I løpet av de neste to 
årene er det grunn til å anta at husholdningenes rolle som motor i 
økonomien vil avta. Grunnen til dette er følgende: Mindre tillit til frem-
tiden, strammere finanspolitikk og ingen skattelette, færre nye jobber i 
markedet og lavere kredittvekst.

Detaljhandelen falt med 0,7 % fra juni til juli, mens det var ventet en 
svak oppgang på 0,1 %. Utviklingen gjennom 2011 har vært flat og 
betydelig under den veksten vi hadde forventet. 

Siste observasjon juli 2011

BNP-vekst i Sverige på 3,5 % i år

Detaljhandelen faller

Sverige
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Det forventes at stimuleringstiltakene vil bidra til økte disponible inntek-
ter og at fallet i detaljhandelen i beste fall stopper opp utover høsten og 
vinteren. 

Bedringen i arbeidsmarkedet går nå tregere enn i vinter. Økningen i 
sysselsettingen har gått ned fra 35 000 i første kvartal til 13 000 i tredje 
kvartal. Arbeidsledigheten har falt til om lag 7,5 % av arbeidsstyrken. 

Siste observasjon juli 2011

Det er nå grunn til å anta at nedgangen i arbeidsledigheten tar en 
pause frem mot 2013. Både veksten i sysselsettingen og antallet 
ledige jobber antas å flate ut. Det betyr at arbeidsledigheten planer 
ut på rundt 7,5 % gjennom høsten i år og neste år. 

Siste observasjon juli 2011

Etter en kraftig vekst i industriproduksjonen i første kvartal i år, har 
nedgangen startet. Alle indikatorer peker nå på en svakere utvikling 
i industriproduksjonen enn tidligere antatt. Innkjøpssjefenes indeks 
indikerer en dempet etterspørsel både fra hjemmemarkedet og fra 
eksportmarkedene. Konjunkturinstituttets konjunkturbarometer be-
skriver en lavere aktivitet fremover. Produksjonen dempes også av 
at industrien ikke lenger bygger opp sine lager.

Inflasjonen har økt jevnt gjennom høsten og ligger nå på vel 5 % i årlig 
vekst. Kjerneinflasjonen har gjennom hele 2011 ligget på mellom 1 % 
og 2 % og dermed under det langsiktige inflasjonsmålet på 2 %.
 

Industriproduksjonen bedre 
så langt i år

Inflasjon på nær 3 %
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Det forventes en inflasjon på 3 % i 2011, som er i tråd med våre an-
tagelser. Prisene på mat og transport forventes å øke gjennom høsten, 
mens bidraget fra import fortsatt trekker inflasjonen nedover. 

Riksbanken har hevet styringsrenten fra 0,25 % i juni 2010 til 2 % nå 
i september. Ved siste rentemøte i sommer varslet de ytterligere to 
rentehevinger i høst. Dagens svakere vekstbilde, lav inflasjon samt 
uroen i finansmarkedene, bidro til at Riksbanken signaliserte at frem-
tidige rentehevinger kunne bli utsatt i tid. Det ble antydet en økning i 
styringsrenten på 0,5 pp. de kommende 12 månedene. 

Siste observasjon august 2011

En ytterligere forverring av uroen og svakere realøkonomisk utvikling 
kan bidra til at renten blir uendret eller settes ned i 2012. 
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Bygg- og eiendomsmarkedet 
For 2011 hadde vi i forrige konjunkturrapport et anslag på veksten i det 
tilgjengelige B/A-markedet på 6 %, Vekstanslagene er nå nedjustert 
til vel 3 % for 2011 og 4,5 % for 2012. Nedjusteringene kommer innen 
boliginvesteringene for 2011, hvor veksten er nedjustert fra 
7 % til 3 %. Innen anlegg er veksten nedjustert fra 6 % til 1 % som 
følge av at flere store prosjekter ikke er kommet til utførelse. Her er 
vekstanslagene for 2012 høyere enn tidligere antatt.

Veksten i investeringene i private yrkesbygg er nedjustert fra 8 % til 
2 % i 2012 og er beholdt uendret på 6 % for 2011. Næringslivet og 
leverandørene til bilindustrien utsetter bygging av nye fabrikker og 
lokaler. 

Uroen preger boligmarkedet på kort sikt ved at husholdningene utset-
ter kjøp av nye boliger. På lengre sikt, dvs. i 2013, er det grunn til å tro 
at boliginvesteringene tar seg opp igjen. 

Innen private yrkesbygg ventes en vekst på 8 % i 2011, minkende 
til 2 % i 2012. Den svakere veksten i 2012 kommer som følge av at 
planlagte prosjekter blir utsatt i tid som følge av markedsusikkerheten. 
Det svekker igangsetting og produksjonen neste år. Veksten i 2011 
påvirkes i mindre grad av uroen som følge av at dette er prosjekter 
som er i gang og under produksjon i hele 2011. Aktivitetsnivået rundt 
de store tettstedene er imidlertid høyt, og nedgangen i disse områdene 
påvirkes i mindre grad. Det er spesielt bygg innen handel, restaurant 
og hotell som er planlagt. Det er grunn til å anta at noen av disse ut-
settes, dersom konjunktursvekkelsen blir dypere og varer lenger.

De offentlige bygginvesteringene vokste selv under forrige konjunk-
turnedgang. De tidligere anslagene på 5 % de neste to årene ligger 
fast. En stor del av disse investeringene kommer innen kommunale 
investeringer. Helsesektoren og undervisningssektoren er de områder 
hvor veksten blir størst. 
 
Nedgangen i anleggssektoren i år skyldes svakere utvikling innen 
privat anleggsvirksomhet. Flere offentlige anleggsjobber er forsinket 
i forhold til oppstart og produksjon. Derfor ventes en uendret vekst i 
2011, mot en noe sterkere vekst i 2012 på 6 %, mot 4 % som tidligere 
anslått. Anleggsaktiviteten i Stockholmsområdet er for tiden høy som 
følge av at Norra Länken og Citybanen er under produksjon. I tillegg 
planlegges flere store infrastrukturprosjekter. Mälarbanan og Förbifar-
ten er to store prosjekter under planlegging. I tillegg kommer anleggs-
aktivitet knyttet til ombyggingen av Slussen-området i Stockholm. 
I tillegg kommer modernisering og ombygging av flere havneområder 
i Sverige de nærmeste årene.

Svakere B/A-investeringer 
utover høsten
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Boligmarkedet
Igangsettingen av boliger økte i første halvår i Sverige. Det ligger an til 
en igangsetting på rundt 27 000 boliger i år, noe som er i tråd med våre 
prognoser. Igangsettingen øker i de mest ekspansive regionene av 
Sverige. Tendensen er nå at veksten i igangsettingen har avtatt gjen-
nom sommeren og høsten. Dette er en konsekvens av tregere salg av 
nye og brukte boliger som følge av økende forsiktighet i husholdnin-
gene og en vanskeligere finansieringssituasjon. Vi tror dette vil bremse 
igangsettingen i det korte perspektiv, dvs. et halvt år til ett år frem i tid. 

Vi holder derfor fast på våre prognoser for i år på 27 000 igangsatte 
boliger. For 2012 er anslagene justert ned til 25 000 igangsatte boliger. 
Det innebærer en svak utvikling i igangsettingen på slutten av dette 
året og inn i neste år, at optimismen kommer tilbake i løpet av våren 
og økende byggeaktivitet gjennom resten av 2012.

I det lengre perspektiv mot 2015 ligger det an til en relativt høy bolig-
produksjon i de store områdene som Stockholm, Göteborg og Malmö. 

Boligbyggingen avtar trolig i 
andre halvår
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Boligprisene
Prisene på brukte boliger har falt gjennom store deler av 2011. For 
Stor-Stockholm er nedgangen på over 4 % sammenlignet med toppen 
i februar. I Malmö er nedgangen på 2 % og i Göteborg på vel 3 % for 
samme periode.

Siste observasjon juli 2011

Det er flere grunner til nedgangen. Husholdningenes fremtidstro er 
blitt svekket i løpet av året. Svakere utvikling i aksjemarkedet gjennom 
våren og sommeren har svekket denne fremtidstroen ytterligere. 
I tillegg har banker og finansinstitusjoner skjerpet kravene til finansi-
ering av boliglån, særlig mot førstegangsetablerende. Dette har bidratt 
til lengre salgstid på brukte boliger.

Den gjennomsnittlige boligrenten har økt fra 3,7 % til 4,1 % fra første 
kvartal til andre i år. 

Husholdningenes økonomi er fortsatt god, selv om renteveksten 
bidrar til at boligkostnadene øker. Swedbanks Boindeks viser hushold-
ningenes inntektsmarginer ved kjøp av bolig. I andre kvartal 2011 steg 
indeksen fra 110 til 114. Det betyr at husholdningenes inntektsmargin 
ved boligkjøp ligger på 14 %, noe som er en bedring i forhold til kvar-
talet før. Veksten i husholdningsinntektene har vært sterkere enn rente-
hevningene og har bidratt til økning i inntektene. 

Det ligger imidlertid ikke an til en ny vekst i boligprisene i 2011. En ny 
vekst i internasjonal økonomi kombinert med økende optimisme om 
svensk økonomi kan gi ny vekst i boligmarkedet i 2012. 

Boligprisene har falt mer 
enn ventet 

Husholdningenes 
inntektsmarginal ved boligkjøp 

har økt
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Indikatorer for dansk økonomi

Dansk økonomi ble hardt rammet av finanskrisen i 2008, og det ble 
forsterket av et kraftig tilbakeslag i boligmarkedet. Den økonomiske 
utviklingen har siden da ikke kommet tilbake på normalt nivå. Dette 
har først og fremst kommet som følge av et fortsatt svakt boligmarked. 
BNP-tall for andre kvartal i år viser at resesjonen i dansk økonomi er 
over. Investeringer og offentlig forbruk trekker veksten opp, mens privat 
forbruk trekker ned. Samlet for 2011 antar vi nå en vekst på nærmere 
1 % enn 1,5 % som vi hadde i våre prognoser fra i vår.
 

Siste observasjon juli 2011

Arbeidsledigheten beveger seg nedover. I andre kvartal ble det skapt 
5000 nye arbeidsplasser i Danmark. Det er fordelt på 7000 nye ar-
beidsplasser i privat sektor og 2000 færre i offentlig sektor. Ledigheten 
ventes å ligge på rundt 4 % både i 2011 og 2012.

Fallende tendens i 
arbeidsledigheten

Dansk økonomi er fortsatt svak

Danmark
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Detaljomsetningen har fortsatt å falle gjennom hele 2011. Priser som 
har økt mer enn inflasjonen, og økt usikkerhet i boligmarkedet er fak-
torer som har påvirket denne utviklingen. Tegn til økende forbrukertillit 
kan bidra til oppgang i detaljhandelen igjen.

Bygg- og anleggsmarkedet

Det ventes en fortsatt svak utvikling i dansk B/A-marked i 2011 og 
2012 selv om nedgangen ser ut til å stoppe opp. For 2011 ventes en 
vekst på 2 %. Det er økende aktivitet innen oppgradering av eksiste-
rende bygg samt noe bedre innen anlegg som trekker opp. 

Etter en midlertidig nedgang i anleggsinvesteringene i 2010 på ca. 
5 %, ventes en vekst i 2011 på vel 3 %. For 2012 anslås veksten å 
ligge på samme nivå, 3 %. Ser vi på de enkelte anleggsområdene, 
er utviklingen følgende:

I energisektoren, som omfatter vindmøller, varmeforsyning og gassfor-
syning, er det en liten nedgang i 2011 og 2012. Veginvesteringene vil 
vokse betydelig de neste to årene som følge av den vedtatte trafikk-
avtalen fra januar 2009. I tillegg ble det bevilget ca. 3 % ekstra til 
vegformål over statsbudsjettet i 2010. Innen jernbane er det foreslått 
en omfattende utbygging av jernbanenettet med dobbeltspor. I tillegg 
pågår arbeidet med Metro Cityringen. Dette er et gigantprosjekt på 21 
mrd. kroner, som skal stå ferdig i 2018. I tillegg kommer andre trafikk-
relaterte anleggsinvesteringer som ventes å bidra til vekst i aktiviteten 
de nærmeste årene.
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Synspunkter og kommentarer mottas gjerne.
Rolf Albriktsen
Telefon +47 21 05 75 71 Mobil +47 906 91 110
rolf.albriktsen@veidekke.no

Boligprisene

Siste observasjon 1. kvartal 2011

Boligprisene utviklet seg som ventet i første kvartal. Opplysninger fra 
markedet indikerer at prisene har falt i andre kvartal. Antallet usolgte 
boliger er fortsatt høyt, og det vil trolig ta to – tre år før markedet har 
normalisert seg igjen og prisene kan øke.
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