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Innledning
Forutsetningene for å beskrive gode markedsutsikter har forverret
seg betydelig gjennom høsten. Hvilken effekt den gjeldende 
situasjon i finans- og kredittmarkedet har for bygg- og anleggs-
markedet på ett og to års sikt, er i høy grad usikkert. Det vi kan
konstantere, er at utgangspunktet for den konjunkturnedgang vi
står foran er følgende:

• Statsfinansene i de skandinaviske land ansees som relativt gode
• Arbeidsledigheten er lav sett i et historisk perspektiv
• Bedriftene har relativt god lønnsomhet

Vår usikkerhet er knyttet til hvilke effekter de enkelte lands ”krise-
pakker” har på realøkonomien og hvor lang tid det tar før de får
effekt. Hvor lang tid tar det før banker og andre kredittforetak kan
fungerer normalt? Hvis tiltakene virker som antatt, hvor sterk blir
så den ”normale” konjunkturnedgangen?

For Bygg- og anleggssektoren betyr denne usikkerheten at inves-
teringer i private boliger og bygg stopper opp og utsatt i tid.
Myndighetene i de skandinaviske landene har imidlertid signali-
sert økt satsing på anlegg og offentlige bygg. Dette vil virke posi-
tivt på aktiviteten, men kan trolig ikke kompensere for nedgangen
i privat sektor.

Denne konjunkturrapport har derfor sterk fokus på nåsituasjonen i
markedet og noen generelle utsikter basert på forutsetningene om
at alle ”krisepakkene” gir en relativt rask stabilisering av finans-
markedet, og at vi står foran en normal internasjonal konjunktur-
nedgang. Derfor er alle prognoser, også i denne rapporten, 
utarbeidet med stor usikkerhet.  

Internasjonal økonomi
Finanskrisen som ble kommentert i forrige konjunkturrapport, har
eskalert både i styrke og omfang utover høsten. Det har skapt uro,
pessimisme og kraftig vekst i rentene. Det er iverksatt redningsak-
sjoner både i USA, Euro-området og i Norge for å møte de økende
likviditetsproblemene i banker og finansinstitusjoner. Tiltakene ser
ut til å ha virket, og mye tyder så langt på at solvensproblemene i
et antall lands banker har minsket. Bankene står nå foran en stor
utfordring i å rekapitalisere seg og få ned gjeldsgraden. 

Utlånsveksten til bedrifter og husholdninger innen OECD-området
kommer derfor, til tross for alle redningspakker, til å gå betydelig
ned de nærmeste årene, samtidig som risikopremiene på lån
kommer til å ligge vesentlig høyere enn hva vi har sett de siste
årene. Dette kommer til å påvirke investeringsbeslutningene til
husholdninger og bedrifter i hele OECD-området de nærmeste to
årene. 

Dette bidrar til at den internasjonale konjunkturnedgangen som
lenge er blitt spådd, blir dypere og trolig varer lenger. Dette blir
trolig tilfelle selv om de ulike redningspakkene bidrar til å stabili-
sere finanssektoren. Tidligere var det en konsensus om at kon-
junkturene kom til å snu i løpet av 2010, men i dag tror de fleste 
at vi må inn i 2011 før veksten tar seg skikkelig opp. I EU var BNP
veksten negativ fra første til andre kvartal. Dette blir trolig også 
tilfelle i tredje kvartal. Vi går dermed inn i en periode med svak
produksjonsutvikling, økende arbeidsløshet og betydelig lavere
renter.  
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Nytt siden juni – hovedpunkter

Svake impulser fra internasjonal
økonomi
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Skandinavia
Også konjunkturen i de skandinaviske land kommer til å bli påvir-
ket av en svakere internasjonal økonomi, selv om vi hittil i år
ikke, med unntak av boligsektoren, har sett klare tegn til svek-
kelse. Industriproduksjonen er generelt sett fortsatt høy, og
arbeidsledigheten er fortsatt på et lavt nivå selv om vi har sett de
første tegn på økende ledighet. Vi venter imidlertid at betydelig
svakere eksport gjennom året vil bidra til noe lavere industripro-
duksjon, et slakkere arbeidsmarked og en svakere BNP-vekst enn
hva vi antok før sommeren.

Oppsummering av prognosene

Norge
• BNP-vekst på 3 % i år
• Fortsatt god innenlandsk aktivitet, men det ventes betydelig 

svekkelse
• B/A-investeringen på vei ned, -5 % neste år
• Yrkesbygg holdes fortsatt oppe, men trolig fall resten av året
• Boligprisene utvikler seg flatt, men faller trolig 
• Lavere boligbygging i år enn tidligere antatt, 22 000 igangsettes

Sverige
• BNP-veksten nærmer seg null
• Arbeidsledigheten fortsatt lav, men signaler om svekkelse
• Høy inflasjon og renten på vei ned
• B/A-investeringene ned 5 % neste år
• Investeringene i infrastruktur betydelig opp 
• Igangsettingen av boliger ned, mer enn ventet

Danmark
• BNP-veksten overraskende opp i andre kvartal, men ventes 

ned fremover
• Arbeidsledigheten på vei opp
• Fortsatt lavere B/A-investeringer fremover
• Boligmarkedet fortsatt nede
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Norsk økonomi
Den norske økonomi har siste året vært stimulert gjennom
finanspolitikken og økte petroleumsinvesteringer. I tiden frem-
over vil derimot en svakere internasjonal konjunkturutvikling
bidra til å svekke norsk eksport. På kort sikt vil en høyere utlåns-
rente og vansker med å få lån føre til svekket etterspørsel i hus-
holdninger og innenlandske foretak. I et noe lengre perspektiv
(ett til to år) vil utlånsrenten kunne avta, men svakere konjunktu-
rer vil bidra til lavere investeringer i fastlandsbedriftene og gi økt
arbeidsløshet og svakere forbruk. Denne situasjonen antas å vare
ut 2010 og inn i 2011. Bedrede internasjonale konjunkturer, en
fungerende finansnæring og en aktiv innenlandsk penge- og
finanspolitikk skal kunne gi bedre vekst i Norge. Usikkerheten i
anslagene er imidlertid store og avhenger av hvor raskt myndig-
hetene klarer å stabilisere finansmarkedene og hvor sterk den
internasjonale konjunkturnedgangen blir.  

BNP-veksten er på vei ned. For 2008 regnes med en vekst på
rundt 3 %, og avtagende til i overkant av 1 % i 2009 og 2010. 

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 0,6 % fra
juli til august i år og den årlige veksten ligger på 3,5 %.
Utviklingen er så langt i samsvar med våre anslag. Veksten kom
innen gruppen mat og drikkevarer, mens byggevarer var den
gruppen som gikk mest ned, noe som er naturlig når boligbyg-
gingen avtar.

Siste observasjon august 2008

BNP vekst på rundt 3 % i år

Fortsatt bra detaljomsetning

Norge
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Inflasjonen over 5 %

Siste observasjon september 2008

Arbeidsledigheten er fortsatt lav med 42 000 helt ledige ved
utgangen av september. Det er en økning på ca 1000 personer i
løpet av september og tilsvarer 1,7 % av arbeidsstyrken.
Økningen i ledigheten var størst innen bygg og anlegg, hvor
ledigheten økte med 30 %. Så langt har ikke svakere konjunkturer
slått ut i økt ledighet. Etter hvert som aktiviteten reduseres, vil
sysselsettingen avta markert og ledigheten øke. Mindre tilstrøm-
ming av utenlandsk arbeidskraft vil kunne bidra til å begrense
økningen i ledigheten. 

Lønnsøkningen og lavere produktivitetsvekst, kombinert med
økte elektrisitetspriser og råvarepriser har bidratt til et sterkt 
inflasjonspress siste året. 

Inflasjonen kommer fortsatt til å ligge på et høyt nivå. Det er
grunn til å forvente at lavere internasjonale råvarepriser og en
mer dempet utvikling i strømprisene vil kunne gi noe lavere infla-
sjon utover i 2009. Et svakere arbeidsmarked vil også kunne
bidra til en lavere lønnsvekst i 2009 og bidra til dempet inflasjon
på sikt. 

Arbeidsledigheten på vei opp,
men fortsatt lavt nivå



Finansuroen har, som kjent, ført til en betydelig renteoppgang.
Det er grunn til å anta at pengemarkedsrenta endres i takt med
euro-området. Kronekursen har svekket seg gjennom høsten som
følge av uroen i finansmarkedene. Dersom finanskrisen løses
innen rimelig kort tid, vil en vedvarende høy renteforskjell bidra
til at kronen styrkes igjen i løpet av 2009.  

Siste observasjon september 2008

Bygg- og eiendomsmarkedet
Forutsetningene for utviklingen i B/A-sektoren har endret seg
betydelig gjennom høstens hendelser.

• Utsiktene for konjunkturene de nærmeste to årene er svakere 
enn tidligere antatt. Utsikter til lavere eksport og lavere innen-
landsk etterspørsel. 

• Økt arbeidsløshet og usikkerhet om fremtidige inntekter hos 
husholdningene

• Finansinstitusjonene har behov for konsolidering og krav til 
sikkerhet og egenkapital vil øke

• Staten signaliserer økt satsing på samferdsel og statlig 
byggevirksomhet

Boliginvesteringene
Nedgang i boliginvesteringene på 12 % neste år og ytterligere 3
% i 2010. Nedgangen er noe mindre enn hva nedgangen i antall
igangsatte boliger skulle tilsi, noe som har sammenheng med
økende andel eneboliger og rekkehus og større boliger, samt at
investeringene i oppgradering av eksisterende boliger øker.
Nedgangen må sees i sammenheng med et høyt aktivitetsnivå
ved inngangen på 2008 og en betydelig nedgang på igangsetting-
en gjennom 2008 på anslagsvis 30 %. 
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Svakere utvikling enn 
tidligere antatt

Betydelig lavere 
boliginvesteringer fremover

Kilde: Norges bank, egne anslag



Yrkesbygginvesteringene
For yrkesbygg er bildet blandet. Det forventes en nedgang i pri-
vat sektors investeringer i yrkesbygg på vel 20 %, mens offentlige
investeringer øker med 6-8 %. Det betyr en samlet nedgang på 13
% i 2009 og ytterligere 6-7 % i 2010. Nedgangen er størst innen
kontor og forretningsbygg, mens servicebygg for offentlig sektor
øker.  

Anleggsinvesteringene
For anlegg ventes vekst i årene fremover. Det forventes en vekst i
aktiviteten på 7 % i 2009. Mye av veksten kommer innen sam-
ferdsel. Statsbudsjettet varsler en reell vekst på 5-7 % i anlegg
knyttet til vei og jernbane. I tillegg antydes oppstart i flere større
prosjekter med bompengefinansiering.

Drift og vedlikehold
I Statsbudsjettet varsles også økt satsing på vedlikehold av eksis-
terende veier, herunder asfaltering av veier. Statens vegvesen
indikerer 15 % vekst i kjøp av asfalt. I motsatt retning trekker an
antatt nedgang i private aktørers kjøp av asfalt i 2009. Samlet sett
legges det opp til en vekst på anslagsvis 12 % vekst i drift og ved-
likehold for 2009.

Byggekostnadene
Veksten i byggekostnadene har så langt i 2008 ligget mellom 6
og 7 % i årlig vekstrate. Veksten i materialkostnadene har imidler-
tid avtatt, mens lønnskostnadene har bidratt til å holde kostnads-
veksten oppe. Veksten i materialkostnadene er på vei ned.
Nedgangen er innen alle fag og kommer som en konsekvens av
lavere etterspørsel i markedet. Økte lønnskostnader vil fortsatt
bidra til høy vekst i byggekostnadene gjennom 2008. 

Boligprisene

Siste observasjon september 2008
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Anleggsaktiviteten øker som
følge av mer til samferdsel

Byggekostnadene på vei ned

Boligprisene utvikler seg flatt 
så langt i år

Blokk

Delt bolig

Enebolig
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Boligprisene i Oslo-området noe
ned gjennom året

Boligbyggingen går ned 
som ventet

Trolig lavere igangsetting enn hva
vi antok i januar, rundt 22 000

igangsatte i år

Så langt i år har prisene på brukte boliger for landet som helhet
vært uendret. Sammenlignet med september året før er nedgang-
en på rundt 6 %. Det er imidlertid grunn til å anta at finansuroen,
høyere renter og vanskeligere tilgang på lån vil bidra til en ytterli-
gere nedgang for resten av året.

Siste observasjon september 2008

Også prisene på OBOS-leiligheter har gått ned med 5,7 %
sammenlignet med september 2007.  Så langt i år er nedgangen
på 1 %. Variasjonene fra måned til måned er relativt store som
følge av betydelig usikkerhet i markedet. Også for OBOS-prisene
er det grunn til å vente et ytterligere fall utover høsten.

Igangsettingen

Siste observasjon september 2008

Igangsettingen av nye boliger fortsetter som ventet gjennom året.
I august lå igangsettingen på rundt 26 000 årlig. I årets åtte første
måneder er nedgangen på 22 %. Nedgangen var størst i Oslo,
Oppland og Troms med over 50 % reduksjon i forhold til året før.
Nedgangen vil fortsette resten av året. Uroen i finansmarkedet vil
bidra til sterk nedgang i igangsettingen for resten av året.

Vårt anslag er på 22 000 boliger igangsatt i 2008. For neste år kan
igangsettingen fortsatt være lav og på nivå 20 000.

Kilde: OBOS, egne anslag
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Betydelig mer igangsetting av
yrkesbygg enn antatt

De store svingningene i boligbyggingen kommer innen blokker,
mens andelen småhus (eneboliger, rekkehus mv.) er tilnærmet
konstant. Vår antagelse er at boligbyggingen vil øke til 26 000
igangsatte i 2010.

Siste observasjon september 2008

Igangsettingen av yrkesbygg til privat og offentlig sektor samlet
holdes oppe på høyt nivå. Garasjer og fritidsbygg inngår i disse
tallene og har gått betydelig ned gjennom siste året. Det er også
her grunn til å anta en betydelig nedgang innen yrkesbygg
gjennom resten av året.  
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Indikatorer for svensk økonomi
BNP økte med 1 % årlig i andre kvartal, noe som betyr en negativ
vekst fra første kvartal.

Alle kortsiktige indikatorer peker på at BNP-veksten stagnerer og
blir liggende nær null de nærmeste kvartalene. Det er særlig
eksportindustrien som antas å få en betydelig svekkelse fremover
og blir like svak som under den forrige lavkonjunkturen i 2001.
Tap av markedsandeler gjør at eksportindustrien kan utvikles
ytterligere svakere. Kredittvilkårene blir strammere, noe som
også vil påvirke innenlandsk etterspørsel (forbruk og investering-
er) negativt. Men noen faktorer bidrar til å dempe konjunkturned-
gangen. 
• Det svenske bankvesenet står relativt sterkt og oppfyller 

kapitaldekningskrav med god margin 
• Kronen har svekket seg og bidrar positivt på eksporten
• God lønnsomhet i næringslivet i dag
• Muligheter til å senke styringsrenten ytterligere
• I utgangspunktet sterke offentlige finanser sammenlignet med 

tidligere konjunkturnedganger

BNP-veksten i år kommer trolig å ligge rundt 1 %, mens veksten
for 2009 kan bli liggende nær null.

Siste observasjon september 2008

BNP-vekst i Sverige i svakere enn
tidligere antatt

Sverige
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Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt med lav ledighet. Den svakere
produksjonsutviklingen påvirker arbeidsmarkedet med et visst
etterslep. Sysselsettingen har allerede begynt å falle, varslene om
oppsigelser har økt siste to måneder og antallet ledige arbeids-
plasser har falt betydelig. Det er derfor grunn til å anta en vekst i
arbeidsledigheten på ett prosentpoeng nærmeste året.

Siste observasjon august 2008

Industriproduksjonen har vist en noe svakere utvikling enn ventet
i første kvartal 2008. Trolig kan mye av denne svekkelsen skyldes
noe mindre til eksport. Den årlige veksttakten er pr. august på
rundt vel 0,5 %. Det forventes en svekkelse av produksjonen for
resten av året og inn i 2009.

Siste observasjon august 2008

Detaljomsetningen har økt med i underkant av 3 % i år og ligger
pr. august i samsvar med prognosene. Også her er det grunn til å
tro på en svekkelse gjennom høsten i tråd med økt usikkerhet i
markedet og utsikter til økende arbeidsløshet.

Arbeidsledigheten mer ned 
enn ventet

Flat utvikling i 
industriproduksjonen, 

eksportbedriftene sliter

Detaljomsetningen økter som
antatt så langt i år
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5 % nedgang i 
B/A-investeringene i 2009

Inflasjonen har fortsatt å øke gjennom 2008 som følge av høyere
boligutgifter og økte råvarepriser som bidrar til stigende matvare-
priser og økte energipriser. Disse faktorene ventes å snu og
påvirke at inflasjonen gradvis avtar fremover. I tillegg vil en
økende arbeidsløshet føre til lavere lønnsvekst i 2009 som igjen
bidrar til noe lavere inflasjon. 

Den høye inflasjonen har holdt Riksbanken fra å sette ned renten
tidligere, noe som etter manges vurdering har vært uheldig med
tanke på å dempe skadevirkningene av konjunkturnedgangen. 
Et ventet fall i inflasjonen vil nå kunne gjøre det lettere for
Riksbanken å sette ned renten fremover. Det ventes derfor et
ytterligere rentefall på rundt 1 prosentpoeng.

Inflasjonen øker også i Sverige og ligger i dag på mellom 3 og
3,5 %. Økende matvarepriser og energipriser er hovedårsaken.
Beregningene viser at dersom oljeprisen øker med 10 %, øker KPI
med 0,25 prosentenheter. En økning i energiprisene på rundt 
40 % fra starten på 2007 til i dag har bidratt med rundt 1 prosent -
enhet på KPI. 

Bygg- og eiendomsmarkedet 

Vi står nå foran en periode med betydelig fall i B/A-investering-
ene i Sverige. For 2008 ventes en liten nedgang på 1 % i samlede
investeringer. Usikkerheten om hvor lenge problemene i de finan-
sielle markedene vil vare, bidrar til en generell pessimisme hos
husholdninger og investorer. Dette vil bidra sterkt til markedsned-
gangen i 2008. Den generelle konjunkturnedgangen som vi trolig
står foran, vil påvirke markedet i 2009 og 2010. Anslagene er
også her utarbeidet med stor grad av usikkerhet. 



12

Byggekostnadene øker fortsatt

Anleggsinvesteringene øker i hele perioden frem til 2012. Veksten
vil årlig kunne variere noe avhengig av hvor sterk konjunktur -
tilbakeslaget blir. Følgende vil bidra til å holde aktiviteten på et
fortsatt høyt nivå:
• Regjeringens satsing på infrastruktur
• Omleggingen mot mer klimanøytrale energikilder 

(vindkraft og vannkraft)
• Satsing på videre utbygging av telenettet

I negativ retning trekker den private og konjunkturavhengige
delen av anleggsinvesteringene som vil gå betydelig ned. Det
gjelder spesielt havneutbyggingen.

Yrkesbygginvesteringene øker med 3 % i år, og mye av denne
veksten kom i første halvår hvor veksten var på 9 %. Veksten i år
har kommet både innen private og offentlige bygg. Her ventes en
nedgang på over 10 % i 2009 og ytterligere 5 % i 2010.
Nedgangen kommer innen private bygg, mens aktiviteten innen
offentlige bygg holdes oppe.

Boliginvesteringene faller betydelig både i 2008 og 2009. Fallet
kommer i stor grad innenfor nye boliger, mens investeringene i
eksisterende boligmasse holdes oppe. 

Byggekostnadene har økt jevnt gjennom 2008 med rundt 5,5 % i
årlig rate. Økte energipriser og fortsatt økte lønnskostnader bidrar
til å dra kostnadene opp. Svakere konjunkturer samt lavere priser
på stål og treprodukter kommer til å dra ned kostnadsveksten
gjennom 2009. 

Nærmere om boligmarkedet
Det ventes en nedgang i igangsettingen av nye boliger i Sverige
gjennom 2008 og inn i 2009.



13

Boligprisene har falt i Stockholm 
i tredje kvartal 

Igangsettingen har gått ned hele 2008, og samlet antas det at 
23 000 boliger blir igangsatt i år.

(Den høye igangsettingen i 2006 skyldes en oppsamling av pro-
sjekter som ble registrert igangsatt før 1. januar 2007 i forbindelse
med bortfallet av investeringsbidraget)

Nedgangen kommer både innen småhus og boliger i blokk. 
Vårt anslag for 2009 er på 22 000 igangsatte boliger. 

Omsetningspriser
Boligmarkedet har allerede blitt påvirket av den finansielle krisen.
Høyere lånerenter, vanskeligere å få finansiering og generell 
pessimisme hos husholdningene påvirker dette. Hvor sterke
utslagene blir på boligprisene fremover vil avhenge bl.a. av 
hvilken effekt de statlige ”redningspakkene” vil ha og hvor raskt
finans institusjonene klarer å normalisere situasjonen.

Siste observasjon september 2008

I Stockholm er nedgangen så langt i år på 4,5 % og prisene ligger
på det nivået vi antok i januar i år da prognosene ble utarbeidet.
Meglerne melder om betydelig nedgang i salget av boliger og
lavere priser. Vi må derfor anta en fortsatt nedgang i fjerde kvartal
slik at nedgangen for året blir liggende på 5-6 %. 
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I Göteborg har prisene utviklet noe bedre enn ventet. Prisene har
så langt i år ligget tilnærmet flatt. Nettotilflyttingen til regionen er
stabilt i underkant av 5 000 pr. år, og boligbyggingen synes til-
passet befolkningsveksten. Finanskrisen og usikkerheten knyttet
til arbeidsløshet og fremtidige inntekter gjør at boligetterspørse-
len vil ble betydelig lavere i regionen fremover.

For Skåne samlet viser prisutviklingen seg å være i tråd med våre
forventninger. Det er her store variasjoner mellom de enkelte
områdene. I Malmö-området har befolkningsøkningen de siste
årene vært høy som følge av stor innvandring fra København-
området. Dette vil stoppe opp fremover og dempe boligetterspør-
selen betydelig. Det ventes i regionen at prisutviklingen og bolig-
etterspørselen fortsatt falle. 

Indikatorer for dansk økonomi
Etter en lang periode med sterk vekst i dansk økonomi går vi mot
en periode med betydelig lavere aktivitet. Nå er utsiktene at
dansk økonomi får et tiltrengt pusterom.  BNP-veksten for 2008 er
nedskrevet fra 1 % til 0,5 % som følge av nedgangen i internasjo-
nal økonomi som har berørt dansk eksport betydelig. I tillegg har
fallet i boliginvesteringene dempet veksten ytterligere. 

Arbeidsledigheten har avtatt første halvår og flatet ut i august i
år. Selv om arbeidsledigheten vanligvis reagerer senere enn ned-
gangen i produksjonen, er det for Danmark overraskende hvor
lav ledigheten har holdt seg. Ledigheten er nå nede på 1,6 % av
arbeidsstyrken, det laveste nivået siden 1974. 

Siste observasjon august 2008

Fortsatt lav arbeidsledighet, 
men signaler om økning

Danmark



Det er nå tegn til at mangelen på arbeidskraft er i ferd med å
avta. Det er særlig innen bygg og anlegg at mangelen på arbeids-
kraft er borte. Vi må forvente at arbeidsledigheten gjennom høste
vil øke betydelig. 

Siste observasjon august 2008

Industriproduksjonen har de siste månedene utviklet seg svakere
enn ventet. Sviktende eksport og mindre produksjon for lager har
ført til fallet de siste månedene. Det ventes fortsatt fall gjennom
høsten.

Siste observasjon august 2008

Detaljomsetningen utvikler seg betydelig svakere enn hva vi
antok. Frem til august var nedgangen på rundt 5 %, og sammen-
lignet med august året før var nedgangen på vel 6 %.
Det er en rekke uheldige forhold som har rammet den danske
forbrukeren. Økte renter kombinert med fall i boligmarkedet har
gjort den danske forbruker mer pessimistisk og forsiktig.
Inflasjonen har i tillegg spist opp mye av lønnsveksten siste år. 
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Industriproduksjonen utvikler seg
som ventetvakere

Betydelig fall i detaljomsetningen



Inflasjonen har fortsatt å øke i Danmark gjennom året og er nå på
sitt høyeste (4,2 % årlig vekst) i september. Prisstigningen har
vært størst på matvarer og energi.   

Bygg- og anleggsmarkedet

Utsiktene for de samlede B/A-investeringene i Danmark er sva-
kere enn hva vi har sett tidligere. Det ventes en nedgang i år på 
5 % og ytterligere 2 % i 2009. En bedret internasjonal konjunktur-
situasjon i slutten av 2010 vil imidlertid kunne gi bedre konjunktu-
rer i Danmark, økt optimisme og et bedre boligmarked.
Nedgangen kommer etter flere år med høy aktivitet innen hele
bygg og anleggssektoren. 

Selv om forventningene til nedgang i B/A-aktivitetene er økende,
er det til nå ikke observert klare indikatorer på at ledigheten blant
bygg- og anleggsarbeiderne har økt. Dette kan ha sammenheng
at ledigheten først kommer blant utenlandsk arbeidskraft som
ikke melder seg ledig, eller at organisasjonsgraden blant B/A-
arbeiderne har avtatt i høykonjunkturen.
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Noen år med lavere vekst i 
B/A-investeringene



Boligbyggingen står foran en markant nedgang i aktiviteten. 
I 2006 ble det bygget 32 000 boliger i Danmark. Et høyt antall
ledige og usolgte boliger kombinert med høyere lånerenter og
mer restriktive utlånsinstitusjoner er hovedgrunnene til at bolig-
markedet har stoppet opp. 

Boligbyggingen i år antas å komme ned mot 17 000 og blir lig-
gende på samme nivå også i 2009. Risikoen for et enda sterkere
fall er imidlertid til stede dersom finansuroen og de vanskelige
forhold i kredittmarkedene fortsetter.  

Siste observasjon 3. kvartal 2008
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Boligbyggingen faller – kraftig 

Boligprisene fortsatt ned, 
mer enn ventet



Prisene på eierleiligheter fortsetter å falle i Danmark. Det årlige
fallet pr. 3. kvartal var på 10 % og prisfallet var størst i
København-området på 12,5 %.  Fallet var stort også i antallet
omsetninger på 27 %. Det er nå de høye rentene og at det er 
vanskeligere å få lån som presser boligmarkedet. Boutgifts-
belastningen i forhold til en gjennomsnittlig husholdnings inntekt
er fortsatt høy, selv med den nedgangen vi ser i boligprisene. 
Et lavere rentenivå fremover, fortsatt bra lønnsutvikling og lavere
boligpriser kan sammen bidra til at en i 2010 finner balanse i
boligmarkedet igjen.  
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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
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