
September 2010

+

+

Konjunkturrapport
FOR DE SKANDINAVISKE LAND



2

Forord
Veidekke legger med dette frem sin andre konjunkturrapport for 
2010. 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, 20. september 2010

Rolf O. Albriktsen
direktør strategi og marked
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Nytt siden mars – hovedpunkter
Internasjonal økonomi
Kina, USA, Japan og Europa har den siste tiden sett en markant vekst 
etter den dype nedgangen i 2008 og 2009. Økonomiske stimulanser, 
redningspakker for finanssektoren og en sterkere fremtidstro har 
bidratt til at eksporten og produksjonen har tatt seg opp. Lagrene er 
bygget opp og har gitt sitt bidrag til veksten. Den globale BNP-
utviklingen ligger i snitt på vel 4 % for 2010 og rundt 3,5 % for 2011. 

Det er positivt at veksten er tilbake i verden, men de siste ukers sig-
naler fra USA uroer. Det registreres noe mer pessimisme, og det er 
fortsatt betydelige problemer på bolig-, kreditt- og arbeidsmarkedet. 
BNP-veksten er justert ned for 2011 fra 2,8 % til 2,2 %. 

Krisen i eurosonen i vår med store statlige underskudd tyder på å være 
under kontroll. Bankenes stresstest og økt innsyn reduserte uroen noe. 
Sterke BNP-tall i Tyskland, først og fremst som følge av sterk eksport, 
har ført til noe mer optimisme. BNP-veksten i eurosonen anslås til å 
ligge på mellom 1 og 1,5 % både i 2010 og 2011. 

Risikobildet for verdensøkonomien er komplekst både på kort og lang 
sikt. De viktigste faktorene er at den økonomiske politikken ikke gir 
tiltenkt effekt, og at uro i finansmarkedene på nytt snur den positive ut-
viklingen. I tillegg vil statsfinansene, deflasjon, arbeidsmarkedet og uro 
i råvaremarkedene være faktorer som kan bidra til å snu utviklingen. 

Vårt hovedbilde er bra vekst i verdensøkonomien i 2010 og 2011 og 
deretter en lavere vekst.  

Noen positive signaler 
internasjonalt

Utviklingen i USA uroer

Komplekst risikobilde
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Oppsummering 

Norge
• BNP-vekst i år og neste år på 2 %
• Arbeidsledigheten har snudd nedover
• Styringsrenten holdes uendret ut året
• B/A-investeringene justert opp for 2010 og 2011 med hhv. 2 % og 4 %
• Bedring i boligmarkedet, prisene opp vel 5 %
• Boligbyggingen svakt økende
• Yrkesbygg øker mer enn antatt

Sverige
• BNP-veksten oppjustert til 4 %
• Arbeidsledigheten øker ikke lenger, underkant av 9 %
• Forventninger om økt rentenivå i 2011
• Veksten i B/A-investeringene oppjustert fra 0,5 % til 3 %
• Det igangsettes 17 000 boliger i 2010, økende i 2011
• Boligprisene faller mer enn ventet i Stockholm, men øker i andre  
  regioner
 
Danmark  
• Veksten i dansk økonomi er tilbake, 1,5 % BNP-vekst i år
• Arbeidsledigheten har flatet ut
• B/A-investeringene faller mindre enn tidligere antatt
• Men boligbyggingen øker ikke 
• Boligprisene økt med 13 % siden bunnen for ett år siden 

Norsk økonomi
Veksten i norsk økonomi er nå på vei opp. Den globale oppgangen 
ser ut til å trekke opp eksporten, samtidig som oljeprisen ser ut til å 
holde et relativt høyt nivå og fører til at oljeinvesteringene har vendt 
opp igjen. Også veksten i bygg- og anleggsinvesteringene, og særlig 
boliginvesteringene gir et vekstbidrag til BNP. 

BNP-utviklingen så langt i år har vært tilnærmet som ventet. Anslaget 
om 2 % vekst i 2010 ligger fast. Investeringsaktiviteten i bedriftene 
ventes å ta seg opp gjennom høsten og eksporten vil øke igjen. 
Husholdningenes forbruk svekket seg utover våren og forsommeren. 
Økende sysselsetting og en vekst i disponibel realinntekt på 2,3 % vil 
bidra til at forbruket tar seg opp igjen. For 2011 vil vekstbidraget fra den 
ekspansive finans- og pengepolitikken være oppbrukt, samtidig som 
internasjonal økonomi trolig får en svak vekst. Dette gir en samlet BNP-
vekst for Norge i 2011 på rundt 2 %.

Norge
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Utviklingen i de enkelte indikatorene 
Detaljhandelen viser svakere utvikling enn ventet Detaljhandelsbedrift-
ene i Norge har redusert omsetningen med i underkant av 2 % i første 
halvår. Nedgangen var størst innen IKT-utstyr og nærings- og nytelses- 
middel. 

Siste observasjon juli 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Utviklingen indikerer at bidraget fra innenlandsk etterspørsel er be-
tydelig mindre enn antatt. Vårens uro i internasjonal økonomi har 
svekket fremtidstroen og fått husholdningene til å spare mer, først og 
fremst gjennom nedbetaling på gjeld. Dette har bidratt til redusert for-
bruk. Utviklingen i juli var positiv med 1,4 % vekst i forhold til juni. Dette 
kan være tilfeldig. Vi venter likevel at omsetningen kan ta seg opp 
gjennom høsten som følge av fortsatt lave renter og relativt positive 
utsikter for arbeidsmarkedet. 

Det er noe sprikende tall om utviklingen på arbeidsmarkedet for tiden.

Siste observasjon august 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

I følge NAV falt ledighetsraten fra 3,0 % i juli til 2,9 % i august. Ar-
beidsledigheten har flatet ut gjennom året og vist en nedadgående 
trend de siste månedene. Mye av nedgangen skyldes permitterte 
innen bygg og anlegg som har kommet tilbake i arbeid igjen. En bedre 
indikator for situasjonen i arbeidsmarkedet er å se på utviklingen i 
etterspørselen etter arbeidskraft, noe som har vært en skuffelse. Den 
underliggende tendens tyder på at vi er på nullvekst. Antallet ukentlige 
arbeidstimer øker imidlertid, noe som indikerer at bedriftene utnyt-
ter arbeidskraften bedre for å dekke produksjonsbehovet. I liten grad 
skjer det ved å ansette flere. Vi forventer dermed at arbeidsledigheten 
holder seg på stabilt nivå (3 % av arbeidsstyrken) ut året. Dette er en 
bedre utvikling enn ventet. 

Arbeidsledigheten på vei nedover
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Kjerneinflasjonen (inflasjon korrigert for endringer i avgifter og ener-
gipriser) har falt gjennom andre kvartal og er nå nede på 1,3 %. Det 
er prisene på importerte varer som har trukket inflasjonen ned. Denne 
tendensen ventes å fortsette også inn i 2011.

Med lavere pris- og lønnsvekst, noe lavere kapasitetsutvikling, fortsatt 
svakt arbeidsmarked og fortsatt svake internasjonale konjunkturer, vil 
Norges Bank trolig beholde styringsrenten på dagens lave nivå en peri-
ode fremover. En sterkere innenlandsk etterspørsel og fortsatt økende 
boligpriser kan bidra til at perioden før rentebanen vender oppover 
igjen blir kortere.

Siste observasjon august 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Vi kan imidlertid også få overraskelser på nedsiden ved at prisveksten 
blir lavere enn ventet samtidig som kronekursen styrker seg betydelig.

Det forventes lavere inflasjon 
fremover

Fortsatt lavt rentenivå fremover, 
men stor usikkerhet om hvor 

lenge det vil vare
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Bygg- og eiendomsmarkedet

B/A-markedet
Tilgangen på nye ordre økte gjennom hele 2009 for samtlige produkter 
innen bygg og anlegg. I første halvår 2010 har den samlede ordre-
tilgangen økt, mens for anlegg har ordretilgangen gått litt ned. Dette 
kan skyldes sesongmessige variasjoner. Det forventes imidlertid at 
trenden gradvis skal ta seg opp gjennom 2010.

Omsetningstallene for bygg- og anleggsbedriftene viste et fall i første 
kvartal i år, men viste ny vekst fra andre kvartal i år.

Bygg- og anleggsinvesteringene er nå i ferd med å ta seg opp igjen 
etter nedgangen. Etter to år med negativ vekst ventes tilgjengelig 
marked i 2010 å vokse med vel 2 % og vel 4 % for 2011. Som følge 
av lavere vekst i internasjonal økonomi og fortsatt unormal stor risiko 
i markedene fremover, forventes også veksten i vårt tilgjengelige 
marked å avta mot 2015.

Ny vekst i tilgjengelig marked 
i 2010

Boliginvesteringene ble hardt rammet av konjunkturnedgangen. Inves-
teringene har på to år falt med 22 % målt i faste priser. Nedgangen har 
vært størst innen boligblokker i sentrale strøk. Vi ser nå en tendens til 
at markedet har snudd, og investeringene ventes å ta seg opp med 
5 % i år og ytterligere 8 % i 2011. Veksten kommer fra et lavt inves-
teringsnivå i 2009, og aktivitetsnivået vil dermed ta seg gradvis opp 
gjennom 2011. Dette er en oppjustering i forhold til tidligere anslag for 
boliginvesteringen.
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Yrkesbygginvesteringene ser også ut til å utvikle seg om lag som 
ventet. Private yrkesbygg går ned med 11 %, mens offentlige øker 
med 5 %. Det medfører en samlet nedgang på 4,5 % i 2010. For 2011 
ventes en ny vekst i yrkesbygginvesteringene på vel 2 %. Dette er 
basert på at nedgangen i igangsettingen av yrkesbygg stopper opp 
og at private yrkesbygg tar seg opp gjennom 2011. 

Anleggsinvesteringene øker både i 2010 og 2011 med hhv. 7 % og 
3 %, for deretter å stabilisere seg på høyt nivå. Det er satsingen på vei 
og jernbane som bidrar til denne oppgangen. Det antas en vekst på 
rundt 15 % i 2010 innenfor vei og jernbane og ytterligere 10 % i 2011. 
Usikkerheten knytter seg til om det i forslaget til Statsbudsjett for 2011 
som legges frem i oktober, blir innstramminger som rammer offentlige 
anleggsinvesteringer. Anleggsinvesteringer for industrien og petrole-
umssektoren antas fortsatt å forbli på lavt nivå. Investeringene i kom-
munaltekniske anlegg kan trolig ta seg noe opp som følge av et politisk 
ønske om oppgradering av eksisterende anlegg og bygging av nye. 
Strømkrisen sist vinter har imidlertid aktualisert behovet for økte inves-
teringer i energianlegg og overføringslinjer. Energiinvesteringene utgjør 
en relativt liten del av det samlede anleggsmarkedet, men prosjektene 
er og har vært en viktig del av markedet for større entreprenører. 

Reparasjon og vedlikehold av bygninger og anlegg (herunder også 
asfaltreparasjoner) er et område som vokser jevnt og er lite avhengig 
av konjunkturutviklingen. For 2009 vokste reparasjon og vedlikehold 
med mer rundt 15 %. Veksten skyldes i stor grad tiltakene i krise-
pakken. For 2010 og 2011 ventes det en vekst på 6 % og 4 %. 

Boligmarkedet

Siste observasjon august 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Prisene på brukte boliger følger de prognosene vi har lagt for 2010 på 
5 % gjennom året. På boliger i blokk var prisene i august 6 % høyere 
enn i samme måned året før. Formidlingstiden var i august om lag 
20 % kortere sammenlignet med året før. Også antallet boliger for 
salg har gått gradvis ned gjennom hele 2010. Mye tyder således på at 
markedet er i gradvis bedring, men uten å kunne karakteriseres som 
hett. Bankenes økte krav til egenkapital ved kjøp av bolig gir en dem-
pende effekt på omsetningsprisene. 
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Siste observasjon august 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Prisen på boliger i Oslo (målt med OBOS-statistikken) økte med 1,2 % 
fra juli til august i år. Sammenlignet med august i 2009 var prisene om 
lag 8 % høyere. Også i Oslo har antallet omsatte boliger økt betraktelig 
gjennom 2010. Vår prognose om en vekst på rundt 9 % gjennom 2010 
er trolig litt i overkant av hva det kan bli.

Igangsettingen

Siste observasjon juni 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Antall igangsatte boliger øker betydelig mindre enn antatt, men trenden 
peker oppover. En av grunnene til dette er at vi har undervurdert tiden 
det tar fra konjunkturene snur til investor og utbygger tør å sette i gang 
et boligprosjekt. Usikkerheten om konjunkturutviklingen har vært stor 
gjennom hele våren og er fortsatt over normal usikkerhet. I tillegg tar 
det tid med tilrettelegging av byggeprosjektet. Det forventes imidlertid 
en økende igangsetting gjennom andre halvår. Trolig vil igangsettingen 
bli noe lavere enn våre prognoser på 23 000 enheter i 2010. 

Prisene på boliger i Oslo øker med 
8 % (år/år)

Boligbyggingen er svakt økende
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For utviklingen i boligmarkedet mot 2015 legges følgende forutsetnin-
ger til grunn:

– Lavere vekst i norsk økonomi, men svingninger
– Utviklingen i antall husholdninger tilsier et etterspørselspress
– Arbeidsledighet på rundt 3 % og lavere vekst i disponible 
   inntekter (2–3 %)
– Svingninger i rentenivået, men høyere trend

Det medfører en igangsetting som øker til 25 000 i 2011 og den vil 
ligge på  mellom 22 000–25 000 igangsatte boliger i perioden mot 
2015. Andelen leiligheter i blokker vil også ta seg noe opp i perioden.

Siste observasjon juni 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

I andre kvartal i år ble det igangsatt 61 % flere kvadratmeter yrkesbygg 
enn i andre kvartal i fjor. Igangsettingen kom innen alle sektorer, men 
det var særlig kontor- og forretningsbygg som økte mest. Deretter kom 
bygg innenfor industri og lager, hvor økningen var 30 %. Optimismen i 
næringslivet og lave renter synes dermed å ha bidratt til økte investe-
ringer i næringsbygg. Offentlig sektor har imidlertid ikke hatt noen 
vekst i igangsettingen. Det er grunn til å anta at dette ikke fortsetter 
i andre halvår, og at igangsettingen flater ut på et høyere nivå enn 
tidligere antatt. 

Yrkesbygg utvikler seg bedre 
enn antatt
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Byggekostnadene

Veksten i byggekostnadene har tiltatt gjennom første halvår og ligger 
på rundt 3 %. Veksten innen materialer ligger også på om lag samme 
nivå. Med økende aktivitet innen både yrkesbygg og boliger fremover 
er det grunn til å anta veksten i byggekostnadene vil fortsette.

Indikatorer for svensk økonomi
Svensk økonomi har kommet raskere tilbake enn hva vi trodde for et 
halvt år siden. Bak denne oppgangen ligger en ekspansiv finans- og 
pengepolitikk kombinert med en rask vending i etterspørselen etter 
svenske eksportvarer.

Etter hvert vil økende forbruk og investeringer bli viktigere drivkrefter 
bak veksten. BNP-veksten er oppjustert fra 2,5 % til 4 % for 2010. Bak 
denne oppjusteringen ligger reviderte BNP-tall for andre kvartal, som 
viser en årlig vekst på 4,6 %. Veksten skriver seg fra offentlig konsum, 
økte investeringer og eksport. For 2011 og 2012 anslås BNP-veksten 
til rundt 3 %. Den ekspansive politikken vil også spille en viktig rolle i 
årene fremover og vil bidra til å øke innenlandsk etterspørsel og 
inntekter, og stimulere sysselsettingen. For perioden 2010 til 2012 er 
de realdisponible inntektene anslått til å kunne øke med 6 %.

Sverige
BNP-vekst i Sverige på 4 % i år
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Statsfinansene i Sverige bedømmes fortsatt som sterke, og Konjunk-
turinstitutet tilrår at det er rom for ytterligere 25 mrd. svenske kroner 
som kan tilføres økonomien i 2011 for å stimulere aktiviteten. Det 
medfører at offentlig forbruk kan økes både i år og neste år. Selv om 
Riksbanken gradvis vil øke rentene fremover, vil rentenivået fortsatt 
være lavt i Sverige. Risikoen er først og fremst knyttet til utviklingen i 
internasjonal økonomi og en del europeiske lands politiske evne til å 
gjennomføre nødvendige tilstramninger. 

Økt eksport og bedringer i industriproduksjonen har gitt seg utslag i 
stigende etterspørsel etter arbeidskraft. Sysselsettingen har økt med 
om lag 70 000 personer, og i perioden 2010 til 2012 ventes sysselset-
tingen å øke med 140 000 personer. 

Siste observasjon juli 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Imidlertid har veksten i etterspørselen etter arbeidskraft så langt ikke 
gitt seg utslag i lavere arbeidsledighet. Ledigheten ligger i dag på i 
underkant av 9 %. Denne er nå ventet å falle ytterligere i årene 
fremover.

Siste observasjon juni 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Industriproduksjonen har økt med i underkant av 10 % i første halvår, 
men fra et meget lavt nivå. Fra bunnen i 2009 har veksten vært på 
15 %. Det er eksportbedriftene som i hovedsak har bidratt til denne 
oppgangen. Det forventes en fortsatt vekst ut 2010, men trolig mer 
moderat enn vi hadde i første halvår. Utsikter til svakere vekst inter-
nasjonalt kan i 2011 føre til at også industriproduksjonen i Sverige kan 
flate mer ut. 

Arbeidsledigheten 
øker ikke lenger
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Siste observasjon juli 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Vi har ventet rundt 2 % vekst i detaljhandelen gjennom 2010. Etter en 
svak start på året har handelen tatt seg opp og ligger i dag på nivå 
med våre forventninger. Dette er en indikasjon på at innenlandsk etter-
spørsel er i ferd med å ta seg opp igjen. Det forventes en fortsatt vekst 
i andre halvår og at veksten for året kan komme opp mot 3 %.

Konjunkturutviklingen har så langt ikke gitt seg utslag i høy inflasjon. 
I forrige konjunkturrapport indikerte vi at inflasjonen kom til å flate ut 
på rundt dagens nivå som følge av lav innenlandsk etterspørsel og 
forbruk. Trolig vil denne utviklingen fortsette utover høsten, men med 
utsikter til noe høyere inflasjon i 2011. 

Bedre nøkkeltall fra både husholdnings- og industrisektoren og infor-
masjon om at veksten i 2009 var sterkere enn før antatt, bidro til at 
Riksbanken har satt opp renten til 0,75 %. Det ventes en ytterligere 
heving i oktober, slik at renten på slutten av året blir liggende på 1 % 
ved inngangen til 2011. Etter det vil renten heves gradvis til 2,5 % på 
slutten av 2012.

Pengemarkedsrentene har også falt fra nær 5 % høsten 2008 til 1 % i 
juni. Siste måneden ser en også tegn til utflating i renten, noe som har 
sammenheng med signalene fra Riksbanken. Trolig kommer renten til 
å øke svakt utover høsten i takt med flere positive markedsnyheter

Detaljhandelen i Sverige om lag 
som ventet

Markedsrenten har startet opp og 
mer kommer

Inflasjon på 1 % i Sverige
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Siste observasjon august 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Pengemarkedsrenten har økt gjennom hele 2010, men noe mer forsik-
tig enn hva vi ventet. Forventningene om gradvis økende styringsrente 
vil bidra til vekst i markedsrentene gjennom høsten 2010. 

Bygg- og eiendomsmarkedet

Usikkerheten knyttet til de internasjonale konjunkturene førte til at pri-
vate utbyggere av boliger og næringsbygg holdt igjen med å investere 
i bygg og boliger. Denne utviklingen vendte om i løpet av første halvår 
og bidro dermed til ny vekst. I tillegg har offentlig satsing på bedre 
samferdselsanlegg gitt positive vekstbidrag. Vår prognose fra mars i 
år indikerte en svak vekst på 0,5 % i B/A-investeringene i år. Dette er 
justert opp til rundt 3 % vekst i 2010. For 2011 vil veksten øke til 6 %, 
for deretter å avta. Frem mot 2015 ser vi for oss en svak, men positiv 
vekst i de reale bygg- og anleggsinvesteringene. Det er derfor utsikter 
til et godt aktivitetsnivå, men med noen ulikheter i fordelingene mellom 
sektorene. 

Boliginvesteringene ventes å øke med 4–5 % i år. Veksten i bolig-
investeringene kommer fra et lavt nivå og støttes opp av det lave 
rentenivået, økende sysselsetting og god inntektsutvikling i 
husholdningene.
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Innen private yrkesbygg (lokaler) ventes en fortsatt nedgang i 2010 
(-6 %). Bygg for handel og kontorvirksomhet står for over halvparten av 
denne sektoren, og det har vært liten vilje til å igangsette nye prosjek-
ter i første halvår 2010. Den økende optimismen kombinert med for 
lavt rentenivå i flere år vil kunne bidra til ny vekst i private yrkesbygg 
i 2011. I tillegg øker nå investeringene i ombygging av eksisterende 
bygg. De offentlige bygginvesteringene har økt med gjennomsnittlig 
8 % de siste fem årene. Statens bidrag til kommuner og landsting 
har påvirket investeringene positivt. Det er også et stort behov for 
ytterligere oppgradering av eksisterende sykehus og andre bygg for 
helsesektoren. Veksten i offentlige bygginvesteringer øker med 8 % i 
år, men avtar noe i årene som kommer som følge av behovet for 
innstramminger i kommunale budsjetter.

Investeringer i ombygging og tilbygg kommer i perioden til å øke svakt 
og påvirker derfor investeringene positivt. Det er særlig økt vekt på 
energieffektivitet som bidrar til vekst i ombyggingsinvesteringene. 

Anleggsinvesteringene har økt mye de siste årene, og med flere 
store infrastrukturprosjekter under arbeid er aktivitetsnivået i dag høyt. 
Det ventes derfor en fortsatt svak vekst fremover, men på høyt nivå. 
Det er fortsatt samferdsel som blir drivkraften innen anlegg, mens pri-
vate anlegg ventes å avta. For 2010 ventes en vekst på 4 % innen an-
legg, økende til 6 % i 2011, og deretter vil veksten kunne avta. I tillegg 
til at aktiviteten innen veier og jernbane forventes å være høy frem-
over, vil også havneutbyggingen øke betydelig de nærmeste årene. 
Dette gjelder spesielt havner i Malmö og Göteborg. Investeringene i 
vindkraftanlegg og varmekraftanlegg øker også betydelig de nærmeste 
årene.

Boligmarkedet

Igangsettingen av boliger øker i Sverige. Det er spesielt boliger i blokk 
som har økt og ligger nå på vel 12 000 boliger. Samlet ligger årlig bo-
ligproduksjon på rundt 20 000.

Det er imidlertid ulike impulser som påvirker boligmarkedet i Sverige. 
Utsikter til høyere rente og muligheter for tak på samlet utlån til boliger 
trekker priser og investeringene nedover. I motsatt retning trekker et 
bedre arbeidsmarked og utsikter til økte disponible inntekter for hus-
holdningene. I tillegg viser Swedbanks Boindeks at husholdningenes 
finansielle evne er god. Det indikerer at prisene på boliger kan komme 
til å øke fremover. 

Fortsatt høyt nivå på anleggs-
aktiviteten fremover 
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For Stockholm har prisene falt med ca. 6 % i første halvår, som er 
betydelig svakere enn vi antok. Nedgangen skyldes en kombinasjon av 
usikkerhet i markedet og av at tilbudet av brukte boliger har økt i peri-
oden. For Stockholm ventes det at prisene skal begynne å stige utover 
høsten i takt med økende optimisme hos husholdningene.

Siste observasjon 2. kvartal 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

For Göteborg og Malmö har utviklingen vært mer i samsvar med det 
som var ventet. Her antar vi en fortsatt positiv prisutvikling fremover.

Det igangsettes rundt 
17 000 boliger i 2010

Boligprisene har falt med 6 % 
første halvår i Stockholm
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Indikatorer for dansk økonomi
Dansk økonomi er i bedring. Vi har nå opplevd to kvartaler med positiv 
økonomisk vekst, og alle nøkkeltall indikerer at denne veksten skal 
fortsette de kommende kvartalene. Både innen industrien og service-
sektoren er det forventninger om at denne utviklingen skal fortsette. 
Også forbrukerne er kommet ut, og konsumet er på vei opp. Denne 
oppgangen må likevel sees i lys av at nedgangen i dansk økonomi 
har vært betydelig. Betydelige stimulanser i form av ekspansiv finans-
politikk og null rentepolitikken har gitt energi til at veksten er kommet i 
gang. 

Som i alle andre land er usikkerheten knyttet til flere europeiske lands 
budsjettunderskudd. I Danmark er imidlertid usikkerheten også knyt-
tet opp mot effekten av den gjenopprettingsplanen som er vedtatt og 
som innebærer en konsolidering av offentlige finanser på 24 milliarder 
danske kroner i perioden 2011 til 2013. Isolert sett vil denne planen 
kunne redusere veksten med 0,2 prosentpoeng årlig, men kombinert 
med en internasjonal konjunkturnedgang vil effekten kunne bli større. 
Vårt anslag på 1,5 % BNP-vekst i år ligger fast. For 2011 ligger vekst- 
anslaget på rundt 2 %
 
Arbeidsmarkedet viser en betydelig mer positiv utvikling enn antatt. 
Ledighetstallene har så langt i år vist en stabil utvikling, men med en 
svak nedadgående trend. Selv om ledigheten har flatet ut, har antallet 
sysselsatte fortsatt å falle. Noe av forklaringen ligger i at utenlandsk 
arbeidskraft vender tilbake, at flere eldre går i pensjon og at yngre 
forlenger utdannelsen når tidene er dårlige.

Siste observasjon august 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Veksten i dansk økonomi 
er tilbake

Arbeidsledigheten på vei ned 
i Danmark

Danmark
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Behovet for produktivitetsforbedringer i næringslivet, usikre konjunk-
turer fremover og større forsiktighet ved ansettelser vil medføre at 
ledigheten trolig ikke faller mye det neste året. 

Fallet i industriproduksjonen i Danmark stoppet opp på slutten av 
2009. Veksten i første halvår har vært på 5 %, som er i samsvar 
med våre prognoser. Likevel er nivået lavt i forhold til toppårene 
2006–2008.

Siste observasjon juli 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Siste observasjon juli 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Detaljomsetningen har vist store månedlige svingninger i første halvår. 
De siste to årene har trenden vært negativ. Fortsatt usikkerhet om 
fremtidig arbeidsmarked bidrar til at denne utviklingen vil fortsette 
inntil forbrukerne føler større tillit til konjunkturutviklingen. Frem til da 
vil trolig sparingen være høy og forbruket vise store svingninger.

Industriproduksjonen 
følger trenden

Men detaljomsetningen 
henger etter
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I en periode med fortsatt lavkapasitetsutnytting i virksomhetene har 
inflasjonen steget uventet mye.

I juli i år lå inflasjonen på 2,3 %, mens våre anslag var 1,5 % i årlig 
prisstigning. Skatte- og avgiftsøkninger i 2010 har alene bidratt til 0,5 
prosentpoeng vekst i inflasjonen. For 2010 vil trolig prisstigningen ligge 
mellom 2,2 og 2,5 %. Lønnsveksten i 2010 er anslått til 2,3 %, noe 
som innebærer at reallønnsveksten vil bli tilnærmet null i år. For 2011 
ventes inflasjonenen å avta som følge av at effekten av avgiftsendrin-
gene blir borte.

Bygg- og anleggsmarkedet

Oppgangen i dansk økonomi har ikke nådd bygg og anlegg ennå. Fal-
let i boligmarkedet, finanskrisen og internasjonal konjunkturnedgang 
påvirker den danske B/A-bransjen. Den ekspansive finanspolitikken 
bidro imidlertid til at nedgangen ble mer dempet. Det gjelder ”avtalen 
om grønn transportpolitikk” som fremmet anleggsaktiviteten og kom-
munenes offensive bygg- og anleggsinvesteringer.

Utviklingen for bygg- og anleggsmarkedet i Danmark er i dag mer posi-
tiv enn hva vi antok på starten av 2010. Veksten i år blir mindre negativ 
enn antatt og er oppjustert fra -6 % til -2 % for i år. For 2011 ventes 
imidlertid veksten å bli positiv igjen på nivå 2 %, men aktivitetsnivået vil 
fortsatt være lavt.
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Investeringene i private yrkesbygg vil fortsette å falle i år og inn i 2011. 
Kapasitetsutnyttelsen innen industrilokaler, kontorer og forretningsbygg 
er fortsatt lav. Det vil derfor være en nedgang i investeringene både i 
år og neste år på rundt 3 %. Satsingen på offentlig byggevirksomhet er 
stigende både i kommunal og statlig regi. Særlig vil regionenes utbyg-
ging av sykehus og kommunenes satsing på barnehager og andre 
institusjonsbygg bidra til økende byggeaktivitet.

Anleggsaktiviteten øker også jevnt i Danmark. Det er satsingen på 
investeringer i nyanlegg som bidrar til denne veksten. Dette er i hoved- 
sak store prosjekter som øker. Aktiviteten innen mindre prosjekter 
innen energisektoren holdes konstant. 

Boligmarkedet

Boligbyggingen var i 2006 oppe på 35 000 igangsatte og falt ned til 
11 500 i 2009. Mye tyder på at fallet fortsetter i 2010 til 9 500 enheter 
og øker til 11 000 igangsatte i 2011.

Boligprisene
Det kan nå fastslås at nedgangen i boligprisene er avsluttet for denne 
gang. I forhold til andre kvartal 2009 hvor prisutviklingen vendte opp, 
har prisene økt rundt 8 % for hele landet og 13 % for Københavns-
området. Oppgangen skyldes en kombinasjon av få nye boliger for 
salg og en generelt større optimisme blant husholdningene. Dette er 
en utvikling som vil fortsette også i 2011 og bidra til ytterligere vekst i 
boligprisene i Danmark.

Siste observasjon 2. kvartal 2010 (rød linje viser våre prognoser for 2010)

Boligbyggingen nede på 
9 000 igangsatte

Synspunkter og kommentarer mottas gjerne.
Rolf Albriktsen
Telefon +47 21 05 75 71 Mobil +47 906 91 110
rolf.albriktsen@veidekke.no
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