
Oktober 2007

Konjunkturrapport
FOR DE SKANDINAVISKE LAND



Internasjonal økonomi

I løpet av våren og sommeren tiltok nedgangen i det amerikanske
boligmarkedet. Prisene falt, boligbyggingen avtok og antallet
omsatte boliger falt betydelig. Disse problemene utløste til dels
dramatiske tilstander i  deler av finansmarkedet. Nyhetene om at
flere boligbanker særlig i USA, fikk problemer, eskalerte usikker-
heten. Imidlertid er det en konsensusoppfatning at problemene er
av midlertidig karakter og i liten grad vil påvirke realøkonomien i
Europa eller Skandinavia. 

Situasjonen i det amerikanske boligmarkedet er mer alvorlig enn
tidligere antatt og bidrar gjennom lavere forbruk hos hushold-
ningene til en lavere BNP vekst i år og neste år. En må regne med
at situasjonen i det amerikanske boligmarkedet må forverres noe
før det blir bedre. Vi regner med økende arbeidsledighet og laver
forbruk i tiden fremover og at sentralbanken vil svare med ett eller
to rentekutt før økonomien stabiliseres. 

BNP veksten i Euroland var i 2. kvartal lavere enn ventet som følge
av lavere eksport særlig til USA. Styrking av EUR kombinert med
lavere vekst i USA vil bidra til ytterligere nedgang i eksporten fra
Euroland. Til tross for at arbeidsledigheten går ned fortsetter sær-
lig tyske husholdninger å spare og forbruket har vanskelig med å
ta seg opp. Prognosene om en økende BNP vekst i Europa frem-
over bygger på forutsetningen om at sparingen avtar og at forbru-
ket tar seg opp.

Skandinavia

I de skandinaviske landene er konjunkturutsiktene fortsatt gode.
Men det antas at kapasitetsskranker, lavere eksport og produksjon
vil bremse veksten noe i 2008 og 2009. Det forventes en betydelig
lønns- og kostnadsvekst fremover som fortsatt vil gi høyere renter
i 2008.      

Norge

• BNP veksten oppjustert for 2007 (5,5 %)
• Rentenivået noe opp tidlig på høsten som følge av finansuroen
• Boligbyggingen avtar gradvis, men nivået fortsatt høyt
• Byggekostnadene vokste med 8 % i september, materialkostna-

dene som drar
• Boligprisene har flatet ut, noe under hva vi ventet

Danmark

• BNP veksten nedjustert for 2007, 
• Arbeidsledigheten fortsetter ned, men ser vi bunnen?
• Privat boligbygging faller
• Boligprisene fortsetter ned, nå 6 % lavere i forhold året før

Sverige

• Fortsatt høy innenlandsk etterspørsel, men eksporten drar 
BNP veksten ned

• Arbeidsledigheten mer ned enn ventet
• Fortsatt god vekst i boligbygging og omsetningspriser på boliger
• Anleggsaktiviteten tar seg nå gradvis opp
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Nytt siden juni – hovedpunkter

Litt uro i finansmarkedene,

men det går nok bra…



2

Norsk økonomi
Etter flere år med høy økonomisk vekst i norsk økonomi fortsatte
veksten i samme tempo også i første halvår i 2007. Vekstratene har
ikke vært tilsvarende høye på ti år. Vi antar at for året samlet vil
veksten komme på rundt 5,5 % for fastlands- Norge. Veksten er
spredt i alle etterspørselskomponenter, men med sterkest vekst
innen privat forbruk. Statsbudsjettet som ble lagt frem i høst blir
oppfattet som svakt ekspansivt og antas å stimulere norsk økono-
mi med 0,25 pp. I den konjunktursituasjon vi befinner oss i dag
ville nok flere aktører foretrukket et budsjett med større grad av
innstramming. 
Lønnsomheten i næringslivet er fortsatt god og sammen med et
stramt arbeidsmarked har dette bidratt til en økende lønnsvekst.
Årslønnsveksten for 2007 antas å bli på i underkant av 6 % noe
som sammen med lav inflasjon vil gi en fortsatt høy reallønns-
vekst.

Siste observasjon august 2007

Veksten i detaljomsetningen var rekordhøy i første halvår i år, og
betydelig over våre anslag. Imidlertid har den falt noe i juli og
august, men likevel ligger butikkenes omsetning i august i år 7,2 %
høyere sammenlignet med året før. Men reallønnsveksten vil fort-
sette å stimulere husholdningenes etterspørsel. Vi forventer derfor
at veksten fortsetter gjennom høsten og havner noe over vårt
anslag for 2007.

Siste observasjon september 2007

Norge

Fortsatt god vekst i norsk 
økonomi, BNP vekst på 5,5 %,

men økende kostnadspress

Detaljomsetningen noe over 
våre anslag
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Arbeidsledigheten fortsetter ned og ligger nå under våre anta-
gelser for året. Sysselsettingsveksten har vært sterk første halvår i
2007. Ledigheten er nå lavest i Rogaland og Sogn og Fjordane og
høyest i Oslo og Akershus. Tilgangen på ledige stillinger har vært
stor etter sommeren og i løpet av september ble det utlyst nesten
50% flere ledige stillinger sammenlignet med året før, noe som
indikerer en ytterligere tilstramming i arbeidsmarkedet.

Markedsrenten har økt noe mer enn ventet så langt i 2007 som
følge av uroen i finansmarkedet. Siden juli 2005 har Norges Bank
hevet styringsrenten fra 1,75 % til 5 %. Pengemarkedsrenta har
frem til nå fulgt styringsrenta med et påslag på rundt 0,25 pro-
sentpoeng, og noe høyere når renta stiger. For august og septem-
ber har imidlertid pengemarkedsrenta steget betydelig mer enn
styringsrenta og ligger nå vel 0,50 prosentpoeng over styringsren-
ta. Dette kan tilskrives uroen i finansmarkedene den siste tiden.

Det operative målet for rentefastsettelsen er som kjent en årsvekst
i konsumprisene på 2,5 %, og inflasjonen er i dag på om lag 1,6 %.
Høy produktivitetsvekst og fallende importpriser har de siste årene
bidratt til den lave prisøkningen. Det forventes imidlertid at infla-
sjonen tar seg opp gjennom 2008 som følge av økte priser på mat-
varer og økte husleier samt at den underliggende inflasjon tar seg
opp som følge av presset i økonomien. Det medfører at vi i løpet
av 2008 kan nå en rentetopp på 5,5 - 5,75 %. Et nøkkelspørsmål er
hvor mye renten skal opp for å få til at veksten i privat forbruk og
investeringer dempes.

Siste observasjon september 2007

Bygg- og eiendomsmarkedet

B/A markedet
Utviklingen i det samlede B/A markedet går omtrent som vi antok
i starten på året. Boligproduksjonen var noe større enn antatt før-
ste halvår, men viser nå tendens til svak nedgang. Yrkesbygg er
fortsatt på et høyt nivå, mens veksten innen anlegg fortsetter.

Hvor langtned kan 
arbeidsledigheten komme?

Rentenivået opp mer enn 
antatt som følge av finansuroen 

i markedet

Fortsatt god 
vekst i B/Amarkedet,

men veksten avtar fremover
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Sterk ordrereserve for 
bygg og anlegg

Hovedkonklusjoner for 2007 og perioden mot 2010 er:

• Boliginvesteringene vil trolig snu i løpet av 2008 som følge av 
gradvis lavere igangsetting og mindre boliger som settes i gang.

• Yrkesbygginvesteringene øker fortsatt og vil trolig holde seg på
høyt nivå i to til tre år til. Det er fortsatt vekst innen både private
og offentlige bygg. På noe lengre sikt må en anta at aktiviteten 
innen offentlige bygg flater ut, mens private bygg vokser noe

• Anleggsinvesteringene vil fortsette å øke i hele perioden. 
Statsbudsjettet legger opp til en vekst innen vei og jernbane på
4-5 % for 2008. I tillegg kommer fortsatt vekst innen kraftanlegg
og industrianlegg. 

Det medfører et høyt nivå innen alle deler av B/A markedet i hele
perioden vi ser på

Byggekostnadene
Byggekostnadene fortsetter oppover med økende styrke. For samt-
lige boliger var den årlige veksten i byggekostnadene på vel 8 % i
september i år sammenlignet med september året før. Det er spe-
sielt kostnadene for eneboliger som øker mest med vel 9 %, mens
veksten for boligblokker lå på 6,3 %. Det er spesielt materialkost-
nadene som drar de samlede byggekostnadene opp. I september i
år lå kostnadsveksten på rundt 12 %. Tallene tar imidlertid ikke hen-
syn til den samlede økningen i lønnskostnadene, men fanger kun
opp tariffmessige endringer. Det medfører trolig at den reelle kost-
nadsveksten er betydelig høyere. I tillegg er ikke standardendring-
er og produktivitetsendringer fanget opp i tallet. Det betyr at vi må
legge til noen prosentpoeng for å få den reelle kostnadsøkningen.

Ordrereserven for bygg og anlegg har utviklet seg om lag som
ventet så langt i år. For boliger flatet den ut i andre kvartal i år noe
som indikerer at veksten i boligbyggingen begynner å stoppe opp
på høyt nivå. Innen yrkesbygg fortsetter ordrereservene å stige,
noe som også samsvarer med andre indikatorer. Ordrereserven
for anlegg flatet ut i andre kvartal etter en market stigning i første
kvartal i år. Det er neppe et signal om svakere anleggsaktivitet
fremover, men kan heller skyldes når store prosjekter kommer inn
i ordrereserven.



Siste observasjon 2. kvartal 2007

Boligprisene

Vi ser nå en klar tendens til et svakere boligmarked i forhold til de
sterke vekstratene vi har sett de siste årene.  Prisene på leiligheter
i blokk har for hele landet vært uendret fra januar til september i
år. Sammenlignet med september 2006 har prisene på leiligheter
økt med 5,3 %. For eneboliger og rekkehus er prisstigningen mer
”normal” og ligger på en årlig rate på vel 10 %. 

Siste observasjon september  2007

Det indikerer at det er markedet for leiligheter i blokk som for tiden
er stabilt, mens etterspørselen etter eneboliger og rekkehus fort-
satt øker. 
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Veksten i boligprisene 
flater ut i mai 

0-vekst i boligprisene i år

Boligprisene i Oslo- området 
øker ikke lenger



Siste observasjon september 2007

Også prisene på boliger knyttet til OBOS viste et fall i september
på vel 3 % i forhold til august, mens årsveksten her er på 5 %. Så
langt i år har prisene økt med 2 %. Utviklingen er derfor noe under
våre forventninger for 2007. Imidlertid er det få tegn til en kraftig
nedgang i markedet. Antall omsetninger holder seg fortsatt på et
høyt nivå, mens det tar litt lenger tid å få solgt en bolig i forhold til
tidligere. 

Kort oppsummert synes situasjonen å være følgende:
Renteøkningene og uroen i finansmarkedene har bidratt til større
forsiktighet hos boligkjøper. Forsiktigheten gir seg utslag i lavere
forventninger om prisstigning på boligene fremover samt egen
evne til å betjene boliglån. Boligkjøper ønsker å selge egen boligen
før han kjøper noe nytt. Det bidrar til at mange boliger kommer ut
på markedet og virker derfor prisdempende. I tillegg har igangset-
tingen av boliger de to siste årene vært høy, opp mot 35000 boli-
ger pr. år. Derfor har tilbudet av både brukte og nye boliger vært
stort siste året. 

Hva forventer vi oss av boligmarkedet fremover?
På kort sikt, dvs ett års sikt, vil trolig usikkerhet rundt renteutvik-
lingen og at tilbudet av nye og brukte boliger fortsatt er høyt, bidra
til at prisene på boliger vil flate ut og i deler av markedet kunne
avta. 

På to til fem års sikt er vil prisveksten kunne ligge i området 3-6 %
ut fra følgende argumenter:
• Fortsatt sterk vekst i reallønn og lav arbeidsledighet

• Befolkningsvekst og antatt fortsatt tilflytting til byer og tettsteder
tilsier en isolert sett en boligbygging som tilsvarer rundt 
25 000 pr år

• Rentenivået stabiliseres på rundt 5% og større forutsigbarhet om
egen betalingsevne 
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Det økonomiske fundamentet
bidrar til å holde prisveksten

oppe, men psykologiske faktorer
kan trekke ned på kort sikt
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Boligbyggingen avtar nå gradvis

Den sterke veksten innen 
yrkesbygg fortsetter

Igangsettingen

Etter en betydelig vekst i boligbyggingen første kvartal i år har
trenden snudd og både antallet igangsatte boliger og antallet kva-
dratmeter boliger avtar nå i samsvar med våre antagelser. Antallet
igangsatte boliger målt som årlig rate var i august nede på 32 000.
Veksten er fortsatt sterkest i Oslo og Akershus, men også andre fyl-
ker på Østlandet som Buskerud og Vestfold viser vekst i boligbyg-
gingen. Vi forventer at trenden med lavere boligbygging vil fort-
sette fremover, i samsvar med våre prognoser.

Siste observasjon august 2007

Igangsettingen av yrkesbygg viser en betydelig sterkere utvikling
enn antatt. Den årlige vekstrate er nå på vel 16 % mot 5 % i våre
antagelser, og så langt i år er veksten på 10 %. Det er spesielt i
Rogaland, Hordaland og Akershus at veksten er sterk, mens det i
Oslo har vært en noe lavere igangsetting enn for ett år siden. Også
innen yrkesbygg kan stigende byggekostnader og kapasitetspro-
blemer i utførelsesfasen bidra til noe lavere igangsetting for resten
av året.

Siste observasjon august 2007
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Noe lavere BNP vekst 
i Danmark i 2007

Nedgangen i arbeidsledigheten
fortsetter 

Industriproduksjonen utvikler seg
svakt, som ventet

Indikatorer for dansk økonomi
Trenden med lavere vekst i innenlandsk etterspørsel i Danmark på
slutten av 2006 fortsatte også første halvår 2007. BNP veksten ser
nå ut til å komme ned mot 1,5 % for 2007 mot 2 % som vårt tidli-
gere anslag. Nedgangen i boligmarkedet kombinert med økte ren-
ter har dempet privat forbruk og private investeringer. I tillegg har
et stramt arbeidsmarked bidratt til høy timelønnsvekst, på vel 4 %.
Dette har også ført til noe svakere konkurranseevne for dansk
eksport. 

Arbeidsledigheten fortsatte nedover gjennom sommeren selv om
vekstutsiktene fremover er dempet noe ned. Sysselsettingen har
fortsatt å øke, samtidig med at veksten i produksjonen har avtatt
noe og bidratt til lavere produktivitetsutvikling siste året. Vi for-
venter nå at bunnen i arbeidsledigheten er nådd og ser for oss en
utflating utover høsten.

Siste observasjon august 2007

Siste observasjon august 2007

Industriproduksjonen har utviklet seg omtrent som ventet så langt
i år. Vårt anslag for året er en vekst på rundt 1 %. En kombinasjon
av svakere eksport, lavere innenlandsk etterspørsel og kapasitets-
problemer forklarer utviklingen. Vi forventer en flat utvikling utover
høsten i tråd med våre prognoser.

Danmark
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Rentene utvikler seg om lag som
ventet, med sterk vekst

Siste observasjon august 2007

Utviklingen i detaljomsetningen bekrefter bildet om svakere innen-
landsk etterspørsel. I forhold til desember 2006 er veksten negativ.
Renteøkningen samt et svakere boligmarked er trolig de viktigste
forklaringene for denne utviklingen i omsetningen i år. I motsatt
retning trekker en historisk lav arbeidsledighet og en sterk vekst 
i reallønningene. Utsikter til utflating av rentenivået og utsikter 
til et bedret boligmarked kan bidra til ny vekst i innenlandsk 
etterspørsel. 

Siste observasjon september 2007

Renteutviklingen i Danmark følger i hovedsak de prognoser vi
laget for 2007. Veksten har vært sterk de siste månedene som følge
av finansuroen. Imidlertid ser det ut til at nivået i september er til-
bake på våre anslag

Flat utvikling i detaljomsetningen
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Bygg og anleggsmarkedet

Aktiviteten innen bygg og anlegg når en topp i 2007 med en for-
ventet vekst på 2 % fra et høyt nivå i 2006. Veksten avtar ytterligere
i 2008, men med utsikter til ytterligere en liten vekst på rundt 2 %
i 2009 og 2010. For de enkelte delmarkedene er utsiktene som føl-
ger:

Boliginvesteringene ventes å avta både i år og neste år.
Boligbyggingen ventes å nå 30 000 igangsatte boliger i 2007 og
faller med om lag 2000 boliger til 28 000 igangsatte i 2008. Det er
spesielt den privatfinansierte delen av boligbyggingen som faller
mens den offentlig finansierte delen ventes å øke noe. 

Investeringene i bygninger til administrasjon, produksjon og han-
del ventes fortsatt å øke de kommende årene, noe som fører til at
de samlede yrkesbygginvesteringene øker med i underkant av 5 %
årlig de neste 2-3 år. 

Veksten i anleggsinvesteringene er i år på tilnærmet 0. Imidlertid
er det her utsikter til vekst fra og med 2008. Det gjelder jernbaner
og forstadsbaner som vokser noe i 2008 (f. eks. metro i
København) samt innen energiområdet hvor det eksempelvis ven-
tes igangsetting av noen havmølle prosjekter i 2008 og 2009.
Veginvesteringene ventes å holde seg på uendret nivå i 2008 og
2009, mens investeringene innen miljøsektoren holdes oppe på
høyt nivå fremover.

Nærmere om boligmarkedet 
Etter at det i 2005 og 2006 ble igangsatt vel 31000 boliger i
Danmark forventes det en nedgang i byggingen de nærmeste to
årene. Det er særlig innen privat boligbygging at vi får nedgangen,
mens offentlig boligbygging vil øke som følge av det kommunale
tilskuddet til offentlig boligbygging som ble innført 1. januar 2007.
Det har bidratt til at kommunene har fremskyndet igangsettingen
av planlagte prosjekter. Vi forventer derfor at boligbyggingen avtar
til 26000 i 2009, for deretter å øke noe i 2010.

Noe avtagende vekst i 
Bygg og anlegg i 2008

Noe nedgang i privat 
boligbygging
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Boligprisene fortsetter å falle i

Danmark, og særlig i København

28000 boliger igangsettes i 2007

Siste observasjon 3. kvartal 2007 

Prisen på selveierleiligheter i Danmark fortsetter å falle. For
København er nedgangen på vel 16 % i forhold til 3. kvartal 2006,
hvor prisene var på toppnivå. For landet som helhet er prisned-
gangen på 6 % i forhold til 3. kvartal 2006. Prisene på rekkehus
øker med 3,6% i forhold til samme periode året før.  Antallet
omsatte leiligheter København var i tredje kvartal i år 25 % lavere
enn for ett år siden.  Lav omsetningshastighet kombinert med et
stort antall eierleiligheter til salgs indikerer at nedgangen i bolig-
prisene for denne gruppen ikke har stoppet opp. Vi forventer der-
for en ytterligere nedgang i 4. kvartal, men med utsikter til utflating
i løpet av neste år. Usikkerheten fremover er hvordan stigningen i
både de korte og lange renter sammen med innføringen av nye
obligasjonstyper (SDO ”Særlig Dekkende Obligasjoner” en låne-
form som er ytterligere liberalisert i forhold til løpetid) vil påvirke
boligmarkedet. 
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Svakere BNP vekst i Sverige i
2007 sammenlignet med 2006

Arbeidsledigheten mer ned 

enn ventet

Svakere vekst i 

industriproduksjonen enn ventet,

noe mindre til eksport

Indikatorer for svensk økonomi

BNP veksten i Sverige i 2007 blir trolig noe svakere sammenlignet
med 2006.  BNP ventes å vokse med om lag 3,5 % i 2007 mot 4,3
% i 2006. Hovedgrunnen til det er svakere eksport og kapasitets-
problemer innenlands. Derimot vil innenlandsk etterspørsel hol-
des oppe på høyt nivå. Innenlandske investeringer ventes noe høy-
ere i 2007 sammenlignet med året før. Husholdningenes realdis-
ponible inntekter ventes å vokse med 11 % fra 2006 til 2009 og er
et viktig bidrag til å holde den innenlandske etterspørselen oppe.

Arbeidsmarkedet i Sverige er betydelig strammere enn hva bl.a
Riksbanken la til grunn i starten av året. Sterk konjunkturoppgang
og nedgang i produktiviteten har bidratt til at antallet arbeidede
timer har økt med 3 % så langt i år, som er den sterkeste veksten
siden 1950. Det har medført at arbeidsledigheten har gått betyde-
lig ned så langt i år. Vi forventer også at nedgangen i arbeidsledig-
heten skal fortsette resten av året og flate ut i første halvår 2008.

Siste observasjon august 2007

Siste observasjon august 2007

Industriproduksjonen har vist en noe svakere utvikling enn ventet
i år. Trolig kan mye av denne svekkelsen skyldes noe mindre til
eksport. Den årlige veksttakten er pr august på rundt 5%.

Sverige
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Detaljomsetningen øker 

noe mindre enn antatt

Markedsrenten øker som forutsatt

Siste observasjon august 2007

Veksten har så langt i år vært noe lavere enn hva vi antok ved inn-
gangen av året.  Husholdningenes økonomiske og finansielle stil-
ling har bedret seg betydelig siste året både ved økte lønnstillegg,
aksjeutbytte og lavere skatt. Sparingen har også ligget på et rela-
tivt høyt nivå de siste årene. Det forventes derfor en økende detalj-
omsetning utover høsten og inn i 2008.

Siste observasjon september 2007

Markedsrenten har utviklet seg som ventet i 2007. Styringsrenten i
Sverige ligger i dag på 3,75 %. Utsikter til økende inflasjon som
følge av sterk kostnadsvekst og press i økonomien tyder på to
ytterligere rentehevinger i år, slik at styringsrenten blir liggende på
4,25 % ved inngangen til 2008. I løpet av 2008 forventes ytterligere
rentehevninger slik at styringsrenten blir liggende på rundt 5 %
ved utgangen av 2008.
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Bygg- og eiendomsmarkedet 

B/A markedet i Sverige ventes å vokse i perioden frem mot 2010,
men veksttakten avtar trolig som følge av økende renter og kapa-
sitetsproblemer. Veksten ventes å ligge på vel 6 % i 2007 og avtar
mot ca 2 % i 2010. Aktiviteten ventes høy i alle sektorer.

• Boligmarkedet preges av stor etterspørsel, høy igangsetting og 
vekst i investeringene til ombygging og påbygg. Veksten i år blir
liggende i overkant av 10 %, men avtar gradvis mot 2010. 
Aktiviteten blir imidlertid høy i hele perioden

• Yrkesbygginvesteringene har vokst som følge av at både offent-
lig sektor og private investerer mye i nye lokaler. Innen offentlig
sektor er det behov for skoler, universitetsbygg og omsorgbyg-
ninger som dominerer veksten.  Innen privat sektor er det 
industriens etterspørsel etter produksjonslokaler samt bygg for 
varehandel som påvirker veksten positivt

• Anleggsinvesteringene påvirkes positivt av mer penger til infra-
struktur og til energianlegg. Regjeringens budsjettproposisjon 
viste en viss omlegging fra jernbane til vei. Det betyr en vekst i 
veiinvesteringene årene fremover på om lag 5 % pr år, i tillegg til
økt satsing på vedlikehold av veinettet. Innen jernbane pågår for
tiden en rekke store prosjekter, f eks Citytunnelen i Malmö, 
Ådalsbanen, Hallandsås og dobbeltspor ved Falkenberg.  I vår 
besluttet regjeringen igangsetting av Citybanan i Stockholm. 
Innen privat sektor bidrar satsingene innen energisektoren til 
vekst fremover. 

Nærmere om boligmarkedet

Våre tidigere anslag om 32000 igangsatte boliger i 2007 ligger fast.
Dette er også et antall som det er konsensus om i Sverige.
Usikkerheten er imidlertid om hvor mange som blir igangsatt i
2008 og 2009. Våre anslag om i underkant av 35000 igangsatte lig-
ger noe under det de fleste analysemiljøer ligger på. Sterk vekst i
byggekostnadene og større usikkerhet om utviklingen i renter,
omsetningspriser vil kunne øke usikkerheten og redusere lønn-
somheten i enkelte boligprosjekter. Vi mener dette vil kunne redu-
sere veksten i boligbyggingen fremover. Men nivået blir liggende
på rundt 35 000 igangsatte enheter per år som er høyt sammen-
lignet med nivået de siste årene.  

Fortsatt høy, men avtagende
vekst i B/A-investeringene 



Siste observasjon 3. kvartal 2007

Boligprisene i Stockholm har pr 3. kvartal steget betydelig mer enn
lagt til grunn i prognosene. Veksten fra 2. til 3 kvartal i år var på 
3,2 % Det er imidlertid grunn til å anta at veksten fortsetter ut året,
trolig i et mer moderat tempo. Likevel ligger det an til en noe 
sterkere prisutvikling enn 12 % som vi antok i starten av året. 

Også i Göteborg har prisene utviklet seg noe sterkere enn ventet.
Prisveksten i tredje kvartal var på 14 % sammenlignet med samme
kvartal året før. Nettotilflyttingen til regionen er stabil i underkant
av 5000 pr år og boligbyggingen synes tilpasset befolkningsvek-
sten. Det er derfor grunn til å anta en mer ”normal” utvikling i
boligprisene fremover.

For Skåne samlet viser prisutviklingen å være i tråd med våre for-
ventninger. Den årlige prisveksten i tredje kvartal var nær 25 %.
Det er her imidlertid store variasjoner mellom de enkelte område.
Spesielt i Malmö er prisutviklingen på boliger positiv, mens utvik-
lingen utenfor er noe mer variabel.

Et viktig spørsmål er hvor lenge denne veksten vi har i vekstregio-
nene i Sverige kan vare. Dersom vi overfører erfaringene fra
København og Oslo hvor en prisvekst på mellom 20 og 30 % i årlig
rate ble etterfulgt av et fall i prisene eller i beste fall en utflating, til
disse områdene i Sverige, betyr det at vi står foran en nedgang i
boligprisene i Sverige. Imidlertid er situasjonen i Stockholm for-
skjellig ved at boligbehovet er større som følge av en lang periode
med lav boligbygging, stor tilflytting og god økonomisk vekst. Det
er imidlertid grunn til å tro at prisveksten flater ut gjennom 2008
som følge at høyere rente og større usikkerhet hos huskjøper. 
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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 i Stockholm 
øker med 15 % 
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