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Internasjonal økonomi
Uroen i finansmarkedene har fortsatt inn i 2008 og usikkerheten
hos aktørene har økt. Bankene har priset økt risiko inn i låneren-
ten med økte renter for konsumenter og bedrifter. Den økono -
miske utviklingen i USA er blitt svakere de siste månedene, 
som følge av den finansielle krisen. I første kvartal i år var BNP-
veksten på 2,5 %, samme vekst som i første kvartal året før.
Sysselsettingen har begynt å falle og arbeidsløsheten er økende.
De amerikanske husholdningenes og bedriftenes fremtidsforvent-
ninger er også mer pessimistiske enn før.

BNP-veksten i Euroland ble noe bedre i første kvartal enn ventet.
Spesielt overrasket veksten i Tyskland positivt. Det er ventet en
global BNP-vekst på 4 % i 2008 og 2009. Det er først og fremst i
OECD-området at veksten blir svakere som følge av den finansiel-
le krisen og høye energi- og matpriser. Konjunkturnedgangen blir
mest markant i USA, hvor fallende boliginvesteringer bidrar ster-
kest til nedgangen. Veksten i mange utviklingsland fortsetter og
fører til at den globale nedgangen blir moderat. 

Prognosene om den globale utviklingen bygger på en antagelse
om at den finansielle uroen fortsetter ut dette året og at markedet
for kreditter stabiliseres etter hvert. I disse prognosene finnes det
imidlertid nedsiderisiko. 

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
har sett klare tegn til svekkelse. Industriproduksjonen er generelt
sett høy, og det skapes nye arbeidsplasser som igjen bidrar til at
arbeidsledigheten fortsatt går ned. Vi venter imidlertid at svakere
eksport gjennom året vil bidra til noe lavere industriproduksjon,
et slakkere arbeidsmarked og en svakere BNP-vekst i forhold til
hva vi har hatt de siste årene i Skandinavia.

Oppsummering av prognosene

Norge
• BNP-vekst 4,8 % i første kvartal
• Fortsatt god innenlandsk etterspørsel og økende inflasjon, 

svakt økende rente ut året
• B/A investeringene opp ca 1,5 % i år
• Yrkesbygginvesteringene og investeringene i anlegg øker, 

mens boliginvesteringene er litt ned fra høyt nivå
• Boligprisene svakt opp så langt i år, men litt ned i mai
• Boligbyggingen er avtagende, 25 000 igangsatte i år

Sverige
• Dempet BNP-vekst første kvartal i år (2,2 % årlig)
• Høyt inflasjonspress og stabil styringsrente ut året
• Høy aktivitet, men avtagende vekst i B/A-markedet
• Boligbyggingen ned fra høyt nivå, 25 000 enheter igangsettes 

i år
• Boligprisene utvikler seg flatt, men litt over prognosene

Danmark 
• 1 % BNP-vekst i år og neste år
• Lønns- og kostnadspresset fortsatt høyt, lav arbeidsledighet
• Lavere B/A investeringer i 2008 (-5 %)
• Boliginvesteringene bidrar til svakere BNP vekst i Danmark
• Yrkesbygg og anlegg holdes bra oppe
• Boligprisene faller fortsatt, men i lavere tempo enn tidligere
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Nytt siden februar – hovedpunkter

Svakere global vekst, 

men ingen ”dyp dal”
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Norsk økonomi
Etter en årlig vekst i BNP for fastlands-Norge i fjerde kvartal 2007
på 6 % ble veksten i første kvartal på 4,8 %, som er en lavere
vekst enn i andre halvår 2007. Dersom samme tendens holder
seg gjennom resten av året, synes anslaget om en BNP-vekst i år
på 3 % som rimelig. Nedgangen hadde sammenheng med lavere
forbruk av bl. a elektrisitet og biler samt nedgang i en rekke sær-
avgifter til staten. Tjenesteytende næringer har de siste årene
vært en betydelig bidragsyter til økningen i BNP. Disse næringene
viste i første kvartal en noe lavere vekst. Veksten i bruttoproduktet
innen industri og bergverk holdt seg godt oppe og bidro dermed
positivt til BNP veksten.

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 0,4 % fra
mars til april i år, og den årlige veksten ligger på 3,5 %.
Utviklingen er så langt i samsvar med våre anslag. Veksten kom
innen alle varegrupper. Den varegruppen som økte mest var 
elektrovarer, mens byggevarer var den gruppen som gikk mest
ned, noe som er naturlig når boligbyggingen avtar.

Siste observasjon april 2008

Fortsatt god BNP-vekst

Norge
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Siste observasjon mai 2008

Arbeidsledigheten flater ut på lavt nivå. I mai i år er det første
gang på fire år at det er registrert en liten økning på 600 ledige.
Ledigheten økte mest innen bygg og anlegg. Utviklingen er så
langt i tråd med våre forventninger og indikerer ingen signaler
om en sterk vekst i ledigheten i tiden fremover. I første kvartal var
det en vekst i antallet sysselsatte med 0,8 %. Veksten kom hoved-
sakelig innen forretningsmessig tjenesteyting. Samlet var det om
lag 100 000 flere sysselsatte i andre kvartal enn i første kvartal
2007. Stramheten i arbeidsmarkedet, sammen med en lavere
BNP-vekst førte til et ikke uventet fall i produktiviteten for fast-
lands-Norge på -0,4 % i første kvartal i år sammenlignet med
kvartalet før. 

Det ventes fortsatt lav ledighet igjennom sommeren og deler av
høsten, men med en svak økende ledighet på slutten av året. 
Det er særlig innen bygg og anlegg og eksportindustrien at ledig-
heten kan øke. 

Trykket i arbeidsmarket kommer de nærmeste årene likevel å 
forbli høyt. Lønnsoppgjøret nå i vår med en antatt lønnsøkning i
LO/NHO-oppgjøret på 5 ½ % og trolig noe høyere innen offentlig
sektor, indikerer at vi kan få en samlet lønnsøkning på mellom 6
og 6 ½ % i år, sammenlignet med 5 ½ % i fjor. I takt med utsikter
til noe høyere arbeidsløshet kan lønnsøkningen i 2009 komme
ned mot 5 %. 

Lønnsøkningen, kombinert med økte energi- og matvarepriser, 
tilsier at kostnadstrykket kommer til å bli høyt i tiden fremover.
Sammen med lavere produktivitet kan en derfor stå foran en noe
høyere inflasjon enn hva vi har sett de siste årene.

Arbeidsledigheten flater ut på
lavt nivå som ventet

Økte lønnskostnader bidrar til å
holde inflasjonen oppe
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Noe svakere B/A-vekst 
sammenlignet med året før

Selv om flere indikatorer (forbruk, produksjon, boligpriser) peker
på en mer avdempet utvikling fremover, vil aktivitetsnivået være
høyt i Norge det kommende året. Dette, kombinert med økende
inflasjon, peker i retning av en fortsatt høy rente. Det er derfor
utsikter til en renteøkning før sommerferien til 5 ¾ % og at denne
holdes ut året.

Forskjellen mellom pengemarkedsrenten og forventet styrings-
rente gjenspeiler den risikopremie banker og andre betaler for
lån i pengemarkedet. Pengemarkedsrenten har økt betydelig,
rundt 1 pp siste kvartalet, og er en indikasjon på usikkerheten
som råder hos aktørene i markedet. Det er derfor grunn til å anta
at det høye rentenivået vil holde seg ut året og inntil usikker-
heten i markedet er redusert.

Siste observasjon mai 2008

B/A-markedet
Veksten i bygg- og anleggsvirksomheten var på 0,4 % i første
kvartal i år sammenlignet med fjerde kvartal i 2007. Det er om lag
samme vekst som vi har hatt gjennom deler av 2007. Ytterligere
nedgang i boliginvesteringene resten av året vil, sammen med en
flat utvikling innen yrkesbygg og noe vekst i anlegg, bidra til at
våre anslag om en vekst i B/A-investeringene i 2008 på 1 ½ % 
ligger fast.

Boliginvesteringene
Årlig nedgang i boliginvesteringene er på 3-4 %. 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 flere påfølgende år med sterk vekst og at aktivitetsnivået
fortsatt vil være høyt innen denne sektoren.

Fortsatt høyt rentenivå ut året



Yrkesbygginvesteringene
Veksten i yrkesbygginvesteringene avtar, men nivået er svært
høyt. Det ventes også her at investeringene i eksisterende bygg
vil øke, samt at en vridning mot mer offentlige bygg vil bidra til
mer investering pr. kvadratmeter

Anleggsinvesteringene
For anlegg ventes en betydelig vekst i årene fremover. Tilgangen
på anleggsoppdrag er god i dag og er økende. Satsingen på opp-
gradering av eksisterende veier, jernbaner og flyplasser vil bidra
til å holde veksten i investeringene oppe. I tillegg er den politiske
interessen for oppgradering og effektivisering av eksisterende
vannkraftanlegg stor, og revidert statsbudsjett som ble lagt frem i
mai, indikerte flere tiltak for økt satsing. I tillegg vil satsing på
vindkraftverk og ytterligere flere gasskraftverk bidra til å dra
anleggsvirksomheten oppover.

Byggekostnadene

Veksten i byggekostnadene ligger også i første kvartal 2008 på
mellom 6 og 7 % i årlig vekstrate. Veksten i materialkostnadene
har imidlertid avtatt, mens lønnskostnadene har bidratt til å holde
kostnadsveksten oppe. Økte lønnskostnader vil fortsatt bidra til
høy vekst i byggekostnadene gjennom 2008. 

Ordretilgangen for bygninger og anlegg tok seg opp igjen på
slutten av 2007 og veksten var på om lag samme nivå som ved
inngangen til året. For boliger fortsatte nedgangen i ordretilgang-
en. Dette samsvarer også med den utviklingen vi har sett i første
kvartal for igangsetting av boliger. 

Siste observasjon 1. kvartal 2008
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Økt anleggsaktivitet  fremover

Ordretilgangen for bygninger og
anlegg tok seg opp igjen, mens

boliger falt videre



Boligprisene
Boligprisene gikk ned med 0,6 % i mai sammenlignet med april i
år. I forhold til mai året før var nedgangen på 1,3 %. Nedgangen
kom etter en svak oppgang i februar, mars og april. Prisene ligger
så langt over vårt anslag om en vekst gjennom året (desem-
ber/desember) på 4 % for leiligheter. Fortsatt ligger de grunnleg-
gende økonomiske forholdene til rette for en gunstig utvikling av
boligprisene, mens usikkerheten i kredittmarkedet, høyere rente
og negative nyheter om internasjonal økonomi trekker prisene
ned. Trolig vil denne usikkerheten vare ved ut året og bidra til en
tilnærmet flat utvikling av prisene. I tillegg er antallet usolgte
boliger økt, noe som vil holde igjen prisveksten fremover.

Siste observasjon mai 2008

Boligprisene i Oslo falt med 0,9 % i mai sammenlignet med april.
Dette er en korreksjon etter at prisene økte relativt mye i april 
(2,5 %). Veksten i OBOS-prisene er til nå på 3 % og er så langt i
samsvar med våre prognoser for 2008. Også her har antallet
omsatte boliger falt, men fra høyt nivå i 2007.

Siste observasjon mai 2008

Igangsettingen
Antallet igangsatte boliger har som ventet avtatt i første kvartal,
og nedgangen var størst i de to første månedene. Nedgangen i
første kvartal var på 24 % sammenlignet med samme kvartal året
før. Det var 39 % færre blokkprosjekter og 22 % færre rekkehus,
mens antallet eneboliger og tomannsboliger holdt seg på om lag
samme nivå.
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Boligprisene svakt ned i mai,
usikkerhet i markedet påvirker

prisutviklingen fremover

Boligprisene i Oslo-området
utvikler seg også flatt

Boligbyggingen går ned 
som ventet
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Trolig lavere igangsetting enn 
hva vi antok i januar, rundt 

25 000 igangsatte i år

Betydelig sterkere vekst innen
yrkesbygg enn antatt

Siste observasjon mars 2008

Vårt anslag på 28 000 boliger igangsatt i år synes imidlertid noe
høyt. Trolig kommer nedgangen å fortsette gjennom året, og
antall igangsatte boliger kommer ned på 25 000 for året.

De store svingningene i boligbyggingen kommer innen blokker,
mens andelen småhus (eneboliger, rekkehus mv) er tilnærmet
konstant. Vår antagelse er at boligbyggingen vil ligge rundt 
25 000 enheter igangsatt de nærmeste to årene for deretter 
å øke i 2010.

Siste observasjon mars 2008
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Dempet BNP vekst i Sverige 
i første kvartal, men bra vekst

innenlandsk

Arbeidsledigheten mer ned 
enn ventet

Igangsettingen av yrkesbygg fortsetter å øke. I første kvartal i år
ble det registrert vel 12 % flere kvadratmeter yrkesbygg igangsatt
enn i samme kvartal året før. Veksten var størst innen kontor og
forretningsbygg, som står for om lag en tredjedel av igangset-
tingen. Også igangsettingen av fritidsbygg er fortsatt høy og 
veksten her var på ca. 35 % sammenlignet med året før. 

Indikatorer for svensk økonomi
BNP økte med 0,7 % i første kvartal i år sammenlignet med fjerde
kvartal 2007. Sammenlignet med første kvartal 2007 var veksten
på 2,2%. Riksbankens anslag var på 2,7%.

Nettoeksporten og offentlig forbruk bidro til lavere BNP-vekst i
første kvartal. Veksten i privat forbruk avtok også noe. Bedriftenes
investeringsvilje holder seg også oppe. Samlet sett ser det ut til
at innenlandsk etterspørsel holdes oppe på et akseptabelt nivå.

Siste observasjon april 2008

Arbeidsledigheten fortsetter nedover og ligger under våre anslag
for året. Det er fortsatt vekst i sysselsettingen. Stramheten i
arbeidsmarkedet vil derfor bestemme utviklingen i arbeidsstyrken
og hvordan regjeringens reformer vil påvirke denne. Vi regner
fortsatt med lav arbeidsledighet fremover.

Sverige
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Detaljomsetningen 
økte mindre enn antatt i april

Siste observasjon mars 2008

Industriproduksjonen har vist en noe svakere utvikling enn ventet
i første kvartal 2008. Spesielt var utviklingen svak i januar og
februar. Trolig kan mye av denne svekkelsen skyldes noe mindre
til eksport. Den årlige veksttakten er pr. mars på rundt vel 1 %.

Siste observasjon april 2008

Detaljomsetningen gikk noe ned i april etter en liten vekst i de tre
første månedene. Husholdningenes økonomiske og finansielle
stilling har bedret seg betydelig det siste året både ved økte
lønnstillegg, aksjeutbytte og lavere skatt. Sparingen har også lig-
get på et relativt høyt nivå de siste årene. Det ventes flat utvikling
i detaljomsetning utover høsten.

Flat utvikling 

i industriproduksjonen, 

eksportbedriftene sliter
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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 prosentenhet på KPI. 

Kjerneinflasjonen ligger i dag godt over Riksbankens mål for
pengepolitikken på 2 %. Isolert sett skulle dette tilsi en økt 
styringsrente. En svakere BNP-vekst enn banken har lagt til grunn
samt svakere internasjonale konjunkturer, bidrar til lavere rente.
Det er derfor grunn til å anta at styringsrenten blir liggende 
uendret på 4,25 % ut året. 

Siste observasjon mai 2008

Markedsrenten styres i dag i stor grad av usikkerheten i kreditt-
markedet. Vi ser derfor store variasjonen fra måned til måned
som følge av dette. Forventninger om en svakere konjunktur-
utvikling, mindre usikkerhet i kredittmarkedet og at riksbanken 
vurderer lavere rente fremover, kan bidra til at markedsrentene
begynner å gå ned utover høsten.

Bygg- og eiendomsmarkedet 

Veksten i B/A-markedet i Sverige avtar, drevet av lavere bolig-
investeringer. Likevel har sterk vekst innen bolig over flere år
bidratt til at aktivitetsnivået fortsatt er på et høyt nivå. Vi venter
derfor to år med vekstrater ned mot 1 % i de samlede investe-
ringer i bygninger og anlegg. 

Boliginvesteringene holdes nede som følge av svakere igangset-
ting i inneværende år. Fortsatt bra aktivitet innen større ombyg-
gingsarbeider holder aktiviteten noe oppe. 

Fortsatt høyt nivå, 
men avtagende vekst i 

B/A-investeringene 
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Byggekostnadene øker fortsatt

Avtagende igangsetting av 
boliger i Sverige

Innen yrkesbygg holdes aktiviteten oppe som følge av flere
offentlige og private byggeprosjekter som er under bygging.
Karolinska universitetssykehus og Centralsjukhuset i Karlstad er
eksempler på store offentlige prosjekter som er under bygging.
Innen privat sektor er det særlig innen hoteller og deler av 
prosessindustrien at det foretas investeringer.

Anleggssektoren er den sektor hvor det er minst usikkerhet.
Investeringene har til nå vært størst innen privat sektor med økte
investeringer i energi- og miljøanlegg. Vi antar imidlertid at 
veksten fremover tar seg opp innen offentlige infrastruktur-
investeringer.

Byggekostnadene økte igjen i april, og årlig vekst er oppe i 5,5 %.
Økte energipriser og fortsatt økte lønnskostnader bidrar til å dra
kostnadene opp. 

Nærmere om boligmarkedet
I 2008 ventes en nedgang i boligbyggingen med om lag 26 000
igangsatte boliger.

(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)

Antallet igangsatte boliger har avtatt betydelig i de tre første
månedene i år. Nedgangen kommer både innen småhus og boli-
ger i blokk. Vårt anslag for 2008 på 36 000 igangsatte boliger er
derfor for høyt. Ut fra den trend vi i dag ser i byggeaktiviteten,
antar vi at igangsettingen kommer ned mot 25 000 for inne-
værende år. 
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Noe svakere kjøpekraft 

for boliger i Sverige

Boligprisene i Stockholm uendret 

Omsetningspriser
Våre prognoser for 2008 bygger på følgende forutsetninger:
• Reallønnsvekst på 2,5 % og fortsatt høy sysselsetting
• God, men avdempet vekst i realøkonomien
• Fortsatt god husholdningsøkonomi (ingen ubalanser)
• Tilflyttingen til vekstområdene fortsetter
• Uroen i finansmarkedene fortsetter ut året
• Økende tilbud av nye boliger i markedet

Swedbanks Boindex som gir en indikasjon på endringer hushold-
ningenes kjøpekraft hva gjelder boliger, viste i første kvartal en
generell forverring av kjøpekraften, men med unntak av
Stockholm/Mälardalen og Skåne, hvor kjøpekraften hadde bedret
seg. I Göteborg-regionen var kjøpekraften blitt dårligere, mens
kjøpekraften for boliger i Skåne var uendret ut fra denne metoden
å beregne den på.

Siste observasjon april 2008

Boligprisene i Stockholm har pr. april i år vært tilnærmet uendret
i forhold til samme periode året før. Også i forhold til januar i år
er prisene uendret. Vår antagelse var at uroen i kredittmarkedet
med høyere renter ville gi en prisnedgang i første halvåret. 

I Göteborg har prisene utviklet noe bedre enn ventet. Prisveksten
i første kvartal var på vel 4 % sammenlignet med fjerde kvartal.
Nettotilflyttingen til regionen er stabilt i underkant av 
5 000 pr. år, og boligbyggingen synes tilpasset befolkningsvek-
sten. Det er derfor grunn til å anta en mer ”normal” utvikling i
boligprisene fremover.
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Fortsatt lav arbeidsledighet, 
men signaler om økning

Industriproduksjonen 
utvikler seg som ventet

For Skåne samlet viser prisutviklingen seg å være i tråd med våre
forventninger. Det er her store variasjoner mellom de enkelte
områdene. Spesielt i Malmö er prisutviklingen på boliger positiv,
mens utviklingen ellers i Skåne er noe mer variabel.
Nettoinnflyttingen til Skåne er imidlertid stor, vel 7 000 pr. år. 
Av dette kommer ca. 1 400 fra København. Vi venter dermed en
sterkere prisutvikling i området i og rundt Malmö enn det som
her er forutsatt.

Indikatorer for dansk økonomi
Etter tre sterke år dempes veksten i dansk økonomi til et nivå på
rundt 1 % årlig BNP-vekst i år og neste år. Selv om ressurspresset
i økonomien dempes betydelig, holdes lønns- og kostnadspresset
oppe. Nedgangen i økonomien har i vesentlig grad vært knyttet
til to områder: Lavere eksport og betydelig lavere boliginveste-
ringer, men fra et fortsatt høyt nivå. Det private konsumet har falt
noe, men nedgangen i eiendomsmarkedet og børsen har ennå
ikke virket tydelig inn på forbruket. Et fortsatt sterkt arbeidsmar-
ked og bra inntektsutviking har holdt imot en ytterligere ned-
gang. 

Arbeidsledigheten har i vinter fortsatt nedover og ligger nå på 
2 %. I løpet av høsten vil vi trolig se de første signaler på økende
arbeidsledighet. Deler av industrien og bygg og anlegg melder
nå om planer for å redusere arbeidsstyrken. 

Siste observasjon april 2008

Siste observasjon mars 2008

Industriproduksjonen har utviklet seg rundt den trenden vi antok
for året, men variasjonene fra måned til måned er betydelig 
større enn tidligere antatt. Eksporten er svakere og gir lavere
industriproduksjon. 

Danmark
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Siste observasjon april 2008

Detaljomsetningen utvikler seg svakt, som ventet. Veksten for
året er anslått til 2 %. Nedgangen er størst innen byggevarer,
mens andre varegrupper vokser omtrent som forrige året. 

Inflasjonen har fortsatt å øke i Danmark gjennom første kvartal.
Inflasjonen er nå på 3,3 % og har økt fra 2,5 % ved inngangen til
2008. Høyere mat- og energipriser er hovedårsaken til veksten.
Lav produktivitetsutvikling og relativt høyt lønnstillegg, sammen
med fortsatt vekst i energipriser, bidrar til at inflasjonen gjennom
2008 og inn i 2009 holdes oppe på høyt nivå.

Siste observasjon mai 2008

Ved inngangen til 2008 antok vi en svak nedgang i markedsren-
tene gjennom 2008. Rentene følger i hovedsak rentene i euro-
sonen. Utviklingen så langt viser en noe sterkere vekst enn lagt
til grunn, som følge av usikkerheten i markedet. Det er også her
grunn til å anta høye markedsrenter gjennom 2008.

Lavere vekst i detaljomsetningen
som ventet

Markedsrenten på vei opp 
også i Danmark

Høy inflasjon også i Danmark



Bygg- og anleggsmarkedet

Utsiktene for de samlede B/A-investeringene i Danmark er 
svakere enn hva vi har sett tidligere. Det ventes en nedgang i år
på 5 % og ytterligere 2 % i 2009. En bedret internasjonal konjunk-
tursituasjon i 2010 vil imidlertid kunne gi bedre konjunkturer 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 det til nå
ikke observert klare indikatorer på at ledigheten blant bygg- og
anleggsarbeiderne har økt. Dette kan ha sammenheng at ledig-
heten først kommer blant utenlandsk arbeidskraft som ikke 
melder seg ledig, eller at organisasjonsgraden blant B/A-arbei-
derne har avtatt i høykonjunkturen.

Boligmarkedet 
Forventningsindikatorene for bygg og anlegg peker fortsatt ned-
over, selv om anlegg viste en utflating i ved siste måling i mars.

Igangsettingen av boliger i 2007 kom trolig ned under 20 000.
Nedgangen ventes å fortsette i 2008 mot ca. 17 000 igangsatte
boliger.

Et høyt antall ledige og usolgte boliger kombinert med høyere
lånerenter og mer restriktive utlånsinstitusjoner er hoved-
grunnene til at boligmarkedet har stoppet opp. 
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Noen år med lavere vekst i 
B/A-investeringene

Noe nedgang i privat 
boligbygging

Boliginvesteringene videre ned



Vi venter derfor lav igangsetting både i år og neste år. Tidligst i
2010 kan boligbyggingen ta seg opp igjen.

Siste observasjon 1. kvartal 2008

Boligprisene fortsatte ned også i første kvartal 2008. Nedgangen
var størst i København, mensprisene i resten av landet flater ut. 
I København er prisene nå 21 % lavere i forhold til toppen i 
3. kvartal 2006, og for resten av landet ligger de nå 12 % lavere.
Med dagens usikkerhet knyttet til konjunkturutviklingen samt
utsiktene for lånerenten, er det usikkerhet om når boligmarkedet
vil snu. Fortsatt høy sysselsetting og vekst i husholdningenes inn-
tekter tilsier at boligmarkedet vil snu når usikkerheten i markedet
er borte og konjunkturpilene vender opp. Trolig må vi vente til ut i
2010 før dette skjer.
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Boligprisene fortsatt ned, 
som ventet

Vi venter en lavere boligbygging
både i år og neste år

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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