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Om rapporten

Rapporten inneholder en gjennomgang av markeds-

utsiktene for elektromarkedet, samt prognoser for 

byggemarkedene i perioden 2019-2021, for både ny-

bygg og ROT (renovering, ombygging og tilbygg). I ta-

bellene og figurene opererer vi med faste priser, om 

ikke annet fremgår. Faste priser betyr at prisveksten 

er fjernet, og dermed viser endringer i produksjons-

volumet, og ikke omsetningen. 

Prognosene for byggemarkedene og anslagene for de 

tekniske fagene er basert på forventet utvikling i en 

rekke tilbuds- og etterspørselsfaktorer, herunder for-

holdene i norsk og internasjonal økonomi, utviklingen 

i ulike markedsspesifikke drivere og ledende indika-

torer, samt informasjon om planlagte prosjekter. 

Mangel på nøyaktige observasjoner av utviklingen i 

ROT-markedene over tid, gjør det vanskelig å gjen-

nomføre kvantitative analyser i samme grad som for 

markedene for nye boliger og nye yrkesbygg. Progno-

sene og markedsstørrelsene for ROT-markedene er 

basert på spørreundersøkelser, beregninger på byg-

ningsmassen og tall fra nasjonalregnskapet, og er be-

heftet med noe større usikkerhet. 

Prognosene og markedsstørrelsene for andre marke-

der enn bygg er basert på data fra SSB, Nasjonalregn-

skapet, Oljedirektoratet, Nkom og andre kilder. Elek-

tro i bygg blir beregnet på resultater fra spørreunder-

søkelser og kostnadsandeler fra kalkyleverktøy, mens 

fordelingen på elektro og automasjon er satt kvalita-

tivt i samråd med eksperter fra bransjen. 

Rapporten begynner med en gjennomgang av utsik-

tene for norsk økonomi, etterfulgt av byggemarkeds-

prognoser, før vi gir et anslag på utviklingen i marke-

det for elektroarbeider. Rapporten gir også en over-

sikt over relevant statistikk for byggenæringen, bl.a. 

lønns- og arbeidsmarkedsstatistikk for tekniske fag. 

Rapporten utarbeides av Prognosesenteret AS. 
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Kommentar 

Markedsrapporten kommer ut to ganger i året. Spørsmål og kommentarer tas imot med takk. 

E-post: harald.lid@nelfo.no 

Norsk økonomi er fortsatt i moderat konjunkturoppgang, og det forventes 2,0 – 2,4 % vekst i fastlands-

økonomien frem til 2021. Også petroleumsinvesteringene vokser igjen i år, og ventes å ligge på nær samme 

nivå de to neste årene.  

For elektroinstallasjonsbransjen skjer det også mye positivt mht. klimarelaterte investeringer, gjennom 

elektrifisering, automatisering og digitalisering i hele samfunnet. Det gjør at vekstutsiktene for elektro-

installasjonsbransjen er gode de kommende årene. 

Samlet verdi av elektroarbeidene (inkl. el-automasjon) er beregnet til 68,8 mrd. kr i 2018, en vekst på om 

lag 8 % fra året før, målt i faste priser. Elektromarkedet i alt ventes å vokse med 6 % i 2019 og deretter 

flate ut på 1 % årlig vekst i 2020 og 2021, målt i faste priser.  

Ser man bak tallene er det andre elektromarkeder enn bygg som driver veksten, og i den nære fremtiden 

er spesielt markedene innen samferdsel, ekom og energianlegg sterke. Lavere boligbygging gjør at elektro-

arbeider i bygg går noe ned i prognoseperioden, mens både nye yrkesbygg og robuste ROT-markeder   

hindrer nedgang i bygg-elektro.  

Samlet verdi av automasjonsarbeidene er anslått til om lag 15 mrd. kr i 2018. Prognosene viser forvent-

ninger om en kraftig vekst i automasjonsarbeider de kommende årene, til et samlet marked på 18,5 mrd. 

i 2021. Automasjonsmarkedet ventes å vokse med 12 % i 2019, 3 % i 2020 og 5 % i 2021. 

Vi håper rapporten er nyttig for å forberede bedriften mot endrede og nye markedsmuligheter. 

- Harald Lid 

Mai 2019 

 

mailto:harald.lid@nelfo.no
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Makroøkonomiske 

utsikter 

Veksten i norsk økonomi de neste årene ser ut til å bli 

litt svakere enn tidligere ventet. Økonomien er fort-

satt inne i en konjunkturoppgang, men oppgangen er 

moderat og nedsiderisikoen er dessuten fortsatt stor, 

spesielt knyttet til vekstforløpet internasjonalt. Fast-

landsøkonomien ventes ifølge SSB1 å vokse med om 

lag 2,3 - 2,4 % de neste to årene før veksten tar seg 

ned til 2,0 % i slutten av prognoseperioden i 2021. 

Veksten i år og til neste år blir dermed høyere enn i 

2018. Høyt nivå på petroleumsinvesteringene sam-

men med en generelt økende optimisme i økonomien 

og økt sysselsetting, bidrar til å opprettholde opp-

gangen disse årene. I motsatt retning trekker imidler-

tid en noe mer nøytral finanspolitikk og flere ventede 

renteøkninger i årene som kommer.  

  

Petroleumsinvesteringene ventes å vokse markert i 

2019. Etter oljeprisfallet i 2014 ble næringen tvunget 

til å redusere sine produksjonskostnader, og med for-

ventninger om en oljepris på vel 60 dollar fatet er 

mange prosjekter nå igjen lønnsomme. Skal vi tro 

SSB, holder investeringsnivået seg nær 2019-nivået i 

hele perioden 2020–21. Næringsinvesteringene i 

fastlandsøkonomien vokser trolig i et moderat tempo 

i inneværende år, men veksten ventes å avta fra og 

med neste år med økt rente og svakere vekst i norsk 

økonomi. Stor usikkerhet rundt utviklingen interna-

sjonalt ventes også å dempe investeringsveksten i 

næringslivet her hjemme fremover.  

                                                           
1 SSB, «Konjunkturtendensene 2019/1 med økono-

misk utsyn for året 2018», publisert 7. mars 2019. 

Vekst i disse sektorene vil trolig gi sysselsettingsvekst 

og noe lavere ledighetsnivå de neste årene, uten at 

det er noen store endringer i utsiktene for arbeids-

markedet siden forrige prognoserapport. Ledigheten 

målt ved SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) ven-

tes å falle fra dagens nivå i 2018 på 3,8 % til 3,7 % 

allerede i inneværende år, og bli værende her ut 

prognoseperioden. SSB venter i tillegg rundt 1 % 

vekst i sysselsettingen hvert år i prognoseperioden. 

Ettersom dette betyr at kampen om arbeidskraften 

tiltar, gir dette grunnlag for videre lønnsvekst, både 

nominelt og reelt. Den nominelle årslønnsveksten 

ventes å ligge på rundt 3,5 % hvert år i prognosepe-

rioden, som er en god del høyere enn årsveksten den 

siste femårsperioden.  

Med høyere lønnsinntekt ventes konsumet å øke i 

årene fremover med en vekst på litt over 2,0 % hvert 

år. Konsumveksten er betydelig svakere enn i tidli-

gere oppgangskonjunkturer og dempes av svak bolig-

prisutvikling og økte renter. Boligmarkedet, som nå 

er i bedre balanse sammenlignet med de siste fem 

årene, har nok lagt bak seg de store svingningene i 

både boligpriser og -investeringer for denne gang, og 

ventes å vokse svært moderat fremover. Det er imid-

lertid sikkert at styringsrenten skal videre opp, og at 

dette over tid vil påvirke husholdningenes konsum 

mye. Ikke uventet kom den andre renteøkningen fra 

Norges Bank nå i mars slik at styringsrenten er 1,0 %, 

en økning på 0,25 prosentpoeng fra forrige renteøk-

ning i september 2018. SSB har i sine prognoser lagt 

til grunn ytterligere fire renteøkninger innen ut-

gangen av 2022 – det er noen færre renteøkninger 

enn tidligere anslått. I dag ligger SSB sitt anslag for 

renten på rammelån for 2018 på 2,6 % og den ventes 

å stige til om lag 4 % i 2021.   

Etter flere år med en ekspansiv finanspolitikk, er fi-

nanspolitikken nå om lag konjunkturnøytral, som i 

praksis betyr mindre vekst i offentlig etterspørsel. 

Framover venter SSB en mer moderat bruk av olje-

penger, og særlig svakere vekst i offentlige investe-

ringer hvor veksten ventes å falle fra over 6 % i 2018 

til om lag 1,5 % årlig i 2019-21. Som SSB skriver, er 

denne oljepengebruken rimelig ut ifra konjunktursi-
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tuasjonen i prognoseperioden for å bygge opp en buf-

fer for å møte fremtidige utgifter. Det er heller ikke 

behov for en like ekspansiv pengepolitikk lenger, og 

de historisk lave rentene er på vei opp. Sentralbanken 

har satt opp styringsrenta to ganger siden høsten 

2018, og det er utsikter til en ny renteøkning allerede 

i juni. Den nyeste rentebanen indikerer at styrings-

renta vil flate ut på rundt 1,75 % mot slutten av 

prognoseperioden. 

Vi velger å legge SSBs prognoser til grunn og tror at 
disse gir en rimelig god beskrivelse av norsk økonomi 
mot 2021. Tidligere har usikkerheten i norsk økonomi 
vært størst på nedsiden, og selv om vi nå tror vi på et 
mer balansert risikobilde er det nok fortsatt litt større 
sjanse for at veksten blir lavere fremfor høyere enn 
det SSB venter i sine prognoser for norsk økonomi.    

Byggemarkedet 

 

I 2018 var verdien av byggemarkedet 326,5 mrd. kr, 

som tilsvarer en nedgang på 3,7 % fra 2017, målt i 

faste priser. Boligproduksjonen har drevet mye av 

veksten i byggemarkedet de siste årene med rekord-

høy igangsetting i 2016-17, men nå som disse boli-

gene ferdigstiltes og boligproduksjonen reduseres 

vekstbidraget fra dette segmentet. I tillegg ventes 

færre igangsettingstillatelser til nye boliger i 2019 

enn i de siste årene. I 2019 er det derfor igangset-

tingen av yrkesbygg, spesielt helse- og sosialbygg, 

som driver veksten i byggemarkedet, samt at ROT-

markedene vokser jevnt og trutt. Produksjonen av 

byggearbeider i 2019 ventes å nå 334 mrd. 2018-

NOK.   

Produksjonsverdien av yrkesbygg alene øker med om 

lag 5 % i 2020, samt at verdien av ROT-yrkesbyggar-

beider vokser moderat. Yrkesbyggsegmentet sørger 

derfor igjen for vekst i byggemarkedet samlet sett. 

Verdien av byggemarkedet ventes å vokse til 338 

mrd. 2018-NOK i 2020. Verdien av boligproduksjonen 

synker en del selv om det ventes en økning i antall 

igangsettingstillatelsene fra 2019 til 2020. Produk-

sjonsnedgangen reflekterer nedgangen i igangset-

tingstillatelsene i 2019, som sørger for at en nedgang 

i antall boliger under arbeid i 2020.    

2021 blir trolig et svakt år for byggemarkedet. Lys-

punktet er høyere boligproduksjon etter en økning i 

igangsettingstillatelsene året før. Verdien av boligene 

i produksjon synker imidlertid også i 2021, men ned-

gangen er betydelig svakere enn de siste to årene. Yr-

kesbyggproduksjonen er på et høyt nivå, men etter 

sterk vekst de to siste årene går nok produksjonsver-

dien noe ned – uten at det er noe dramatikk i denne 

nedgangen. Det er mange store sykehusprosjekter 

under arbeid og enda flere som venter på klarsignal 

for byggestart.  
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Nye boligbygg 
Igangsettingstillatelsene til nye boliger endte på 

31 569 enheter i 2018, dette var 11 % færre enn i 

2017, men 5 % høyere enn vår prognose fra septem-

ber 2018 tilsvarende 30 000 boliger. Vi estimerer at 

produksjonsverdien av nye boliger utgjorde 76,9 mrd. 

2018-kr i fjor, som var en nedgang på 13 % fra 2017 – 

målt i faste priser. Vår prognose fra september 2018 

indikerte en litt mer positiv utvikling i produksjons-

verdien da vi ventet en nedgang på 11,4 % for 2018. 

Igangsettingstillatelsene for boliger totalt ventes 

gjennom hele prognoseperioden å ligge lavere enn i 

2018 og betydelig lavere enn i 2016–17. Målt som 

gjennomsnitt, venter vi at igangsettingen i kom-

mende treårsperiode vil ligge rundt 13 % lavere enn i 

foregående treårsperiode. Hovedårsakene er lavere 

befolkningsvekst og høyere renter. Likevel er det vik-

tig å presisere at den forventede boligbyggingen i 

prognoseperioden vil være høyere enn det som var 

normalt i årene under finanskrisen og frem til 2015. 

Prognosen for i år er 29 500 boliger, litt opp i 2020 til 

31 000 og så ned igjen til 29 000 boliger i 2021. 

I år venter vi at produksjonsverdien av nye boliger 

holder seg omtrent uendret fra 2018-nivået, før ned-

gangen fortsetter med 1,8 % i 2020. I 2021 vil produk-

sjonsverdien utgjøre rundt 75,2 mrd. 2018-kr ifølge 

våre prognoser, som vil være marginalt lavere fra året 

før. 

Norsk økonomi gjør et petroleumsdrevet comeback, 

som ser ut til å bli relativt kortsiktig. SSB venter at 

veksten i fastlandsøkonomien i år vil nå 2,4 %, mens 

den endte på 2,2 % i 2018. Til sammenligning var den 

kun 1,1 % i 2016. Men allerede neste år er veksten 

ventet å avta noe, og prognosene viser avtagende 

BNP-vekst hvert år frem til 2022.  

Lønnsveksten og kjerneinflasjonen øker, hvilket betyr 

at det er tid for renteøkninger. Vi fikk den første ren-

teøkningen på syv år forrige høst, og sentralbanken 

fulgte opp med en renteøkning til i mars. Styrings-

renta er nå 1 %, men ser ikke ut til å bli liggende på 

det nivået så altfor lenge, for den nye rentebanen in-

dikerer over 50 % sannsynlighet for en ny renteøk-

ning allerede i juni og deretter en til i september. Og 

flere skal det bli i 2020. Til gjengjeld er rentebanen, 

altså sentralbankens egen renteprognose, tatt litt 

ned mot slutten av prognoseperioden. 

Regioninndelingen er beskrevet i kapitlet Definisjoner 

slutt i rapporten. 

Stiplet linje viser prognose ved forrige rapport. 
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Vi er fortsatt usikre på om veksten i norsk økonomi er 

robust nok til at det blir behov for såpass hyppige ren-

teøkninger. Uansett hvor mange renteøkninger det til 

slutt ender opp med, er det uunngåelig at dette får 

en negativ effekt på boligetterspørselen. Effekten vil 

trolig bli sterkest i de deler av landet der befolkningen 

er høyest belånt i forhold til inntekt, typisk i byer med 

en høy andel unge boligkjøpere – her vil renteøk-

ningen bite mest. 

Befolkningsveksten endte på 32 600 personer i 2018, 

ned fra 37 300 i 2017 og 44 000 i 2016. Fra SSBs be-

folkningsframskriving fra juni 2018, ser hovedalterna-

tivet (MMMM) for optimistisk ut og alternativet med 

lav nettoinnvandring (MMML) samsvarer best med 

den faktiske utviklingen i 2018. Lavere befolknings-

vekst er isolert sett negativt for boligetterspørselen, 

men eldrebølgen bidrar til å opprettholde boligbeho-

vet. 

Den sterke veksten i igangsetting i 2016–17 har resul-

tert i økt ferdigstillelse fra høsten 2018 og utover 

2019. Vi venter i sum at det vil bli ferdigstilt enda flere 

boliger i år enn i fjor. Først i 2020–21 vil ferdigstillel-

sene avta.  

Prognosen for 2019 er oppjustert med 1000 enheter 

siden september 2018, mens prognosen for 2020 er 

nedjustert med tilsvarende. 2021 er nytt prognoseår. 

Målt i prosent, ventet vi høsten 2018 at det ville bli 

registrert 5 % færre igangsettingstillatelser i 2019 enn 

året før, mens prognosen nå viser 7 % nedgang i år. 

Dette er fordi 2018 endte noe høyere enn vi ventet. 

Videre viste forrige igangsettingsprognose for 2020 

en årlig vekst på 12 %, mens vi nå venter en svakere 

vekst tilsvarende 5 %. 

Det er flere faktorer som kan inntreffe annerledes 

enn vi antar i vårt hovedscenario. Dersom det virkelig 

kommer tre renteøkninger i løpet av 2019, vil dette 

kunne få en sterkere negativ effekt på boligetterspør-

selen enn det vi forutser. Samtidig er det noen store 

boligaktører som varsler at de vil øke igangsettingen 

i 2019 på tross av at det kan bli et dårlig år for bolig-

prisutviklingen, fordi de tenker langsiktig og tror et 

eventuelt boligprisfall vil være reversert allerede 

neste år.  

Vi har allerede tatt høyde for at befolkningsveksten 

avtar, men dersom den i prognoseperioden skulle 

avta mer enn ventet vil det påvirke boligetterspørse-

len og dermed prognosene for nybyggingen negativt 

neste to år.  

Studentboligene har blitt nevnt som en potensiell 

usikkerhet i minst fem prognoserapporter på rad, og 

denne er intet unntak. Etter at 2018 ble enda et år 

med svært få igangsatte studentboliger (rundt 600), 

men mange (2200) som har fått tilsagn om tilskudd, 

er det det stadig mer sannsynlig med en ketsjup-ef-

fekt i løpet av prognoseperioden. Noe av den ventede 

økningen i igangsettingen i 2020 kan tilskrives stu-

dentboliger. 

 

Prognosen for igangsettingstillatelser i Oslo og Akers-

hus har blitt mest oppjustert i både 2019 og 2020, 

mens Rogaland har blitt mest nedjustert begge disse 

årene. Prognosen for leiligheter totalt i 2019 er økt 

med 2400 enheter sammenlignet høsten 2018, mens 

eneboliger og småhus har blitt nedjustert med hhv. 

1100 og 300 enheter. For 2020 har vi oppjustert lei-
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ligheter med 1000 enheter sammenlignet med for-

rige prognose, mens eneboliger er nedjustert med 

1500 og småhus med 500 enheter. 

Produksjonsverdien av nye husholdningsbygg, dvs. 

boliggarasjer og fritidsboliger, utgjorde 20,9 mrd. kr i 

2018. Dette var en volumnedgang på 5 % fra året før, 

mens vi i forrige prognoseutgivelse ventet en ned-

gang på 8 % for 2018. Vi venter en videre nedgang på 

rundt 4–5 % hvert år i prognoseperioden. 

Nye yrkesbygg 
Antall igangsettingstillatelser til nye yrkesbygg endte 

i 2018 som ventet på 3,5 mill. m², som tilsvarer en 

vekst på 2,2 % fra 2017. Det var tillatelsene til offent-

lig bygg som bidro til dette høye igangsettingsnivået 

med en usedvanlig sterk vekst på 25 % fra året før, 

mens tillatelsene til private næringsbygg gikk ned 

med 6 %. Veksten i offentlig byggevirksomhet kom-

mer riktignok etter et år med få igangsettingstillatel-

ser til offentlig bygg i 2017. Mange av disse byggene 

eller prosjektene vi ventet i 2017 ser imidlertid ut til 

å ha fått igangsettingstillatelse i 2018. Helse- og so-

sialbygg endte blant annet godt over snittet for igang-

settingen de siste fem årene i 2018, og det ble også 

igangsatt mye undervisningsbygg, omtrent på snittet. 

Nedgangen i igangsettingen av private næringsbygg 

skyldes et sterkt fall i kontorbyggingen fra år før, samt 

lavere igangsetting av forretningsbygg og hotell- og 

restaurantbygg. Tatt i betraktning at norsk økonomi 

er inne i en konjunkturoppgang og høy avgang av 

kontorbygg i de store byene, var nedgangen i kontor-

byggingen overraskende. Isolert sett bidrar denne 

nedgangen imidlertid til å øke vekstforventningene til 

private næringsbygg de neste årene.  

Verdien av yrkesbygg under produksjon gikk ned med 

4,2 % i 2018. Det var ikke på grunn av lav byggeaktivi-

tet målt i areal, men snarere at mange lagerbygg og 

kontorbygg var under produksjon, som er relativt ri-

meligere å produsere per kvadratmeter enn for ek-

sempel sykehus. På toppen av dette ble det faktisk re-

gistrert en del færre tillatelser til nye sykehus i 2018 

enn ventet, noe som også sørget for at produksjons-

verdien av yrkesbygg i fjor ble litt lavere enn progno-

sen. Det betyr at det trolig registreres desto flere 

igangsettingstillatelser til nye sykehus de nærmeste 

årene.  

 

 

I prognoseperioden ventes produksjonsverdien av 

nybygg å stige fra 63 mrd. 2018-NOK i 2018 til om lag 

72 mrd. 2018-NOK. Årsaken er nettopp flere store sy-

kehusprosjekter. De største prosjektene med igang-

setting i prognoseperioden er det nye sentralsykehu-

set i Drammen og nytt universitetssykehus i Stav-

anger, med byggestart i hhv. 2019 og 2020. Begge 

disse prosjektene har rammetillatelse på over 

100.000 m² og sørger for høyt igangsettingsnivå av 

helse- og sosialbygg samlet sett, altså inkl. sykehus. I 

tillegg styrkes helse- og omsorgsfeltet ytterligere ut 

2020 gjennom regjeringens Omsorg 2020-plan som 

innebærer investeringstilskudd til nybygg og renove-

ring av heldøgns omsorgsplasser.  

Til tross for at det gjenstår flere større sykehuspro-

sjekter i prosjektlistene venter vi ikke et stort enkelt-

prosjekt i 2021, slik som i de to foregående årene. Det 

trekker naturligvis ned igangsettingen av helse- og so-

sialbygg i 2021, men bidrar kun til en marginal ned-

gang i produksjonsverdien av yrkesbygg fra året før. 

Stiplet linje viser prognose ved forrige rapport. 
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Sykehusboomen vil nok likevel gjøre seg gjeldende i 

igangsettingsstatistikken i større eller mindre grad de 

neste fem til ti årene, ettersom store enkeltstående 

sykehusprosjekter på 50.000+ m² vil føre til at vi får 

store svingninger i statistikken fra år til år. 

I tråd med konjunkturutviklingen venter vi et høyt 

nivå på igangsettingen av private næringsbygg i 

prognoseperioden, særlig industribygg, lagerbygg og 

kontorbygg. Igangsettingen av disse byggtypene er 

imidlertid allerede på et høyt nivå og bidrar dermed 

ikke til noe vekst fremover. Bedriftenes kredittilgang 

bidrar også til en stabil utvikling fremover. For selv 

om bankene melder om at utlånene til bedriftene en-

delig har økt etter oljeprisfallet for vel fire år siden, så 

reduseres bedriftenes kredittetterspørsel av høyere 

styringsrente.   

I prognoseperioden venter vi i tillegg en nedadgå-

ende utvikling i igangsettingen av forretningsbygg. 

Ifølge Norges Banks Regionale nettverk ser alle næ-

ringer for seg at investeringene skal øke fra 2018 til 

2019. Svakest vekst er det i varehandelen. Fremover 

venter vi at endringer i nordmenns handlemønster 

bort fra fysiske butikker og over til handel på nett blir 

mer fremtredende og bidrar til økt etterspørsel etter 

lager- og logistikkbygg på bekostning av nye butikker 

og kjøpesenter.    

Mange helse- og sosialbygg bidrar til et samlet igang-

settingsnivå i 2019 på hele 3,6 mill. m² nytt yrkes-

byggareal. Det er en vekst på 3 % fra 2018. I 2020 hol-

der igangsettingen av yrkesbygg seg på et høyt nivå, 

men med en liten nedgang på omtrent 1,5 %, og en-

der dermed trolig på 3,55 mill. m² – 50.000 m² ned fra 

2019.  

I 2021 venter vi at igangsettingen faller tilbake til 3,4 

mill. m² nybygg, 4 % ned fra 2020. Dette henger sam-

men med utviklingen i norsk økonomi ettersom BNP-

veksten ventes å avta i 2021 og det er stor usikkerhet 

knyttet til utviklingen internasjonalt. Dette bidrar i 

hvert fall ikke til vekst i igangsettingen av private næ-

ringsbygg, i bestefall kan vi håpe på en stabil utvikling. 

Det blir nok trolig også nedgang i igangsettingen av 

offentlig bygg med betydelig mindre helse- og sosial-

bygg igangsatt dette året enn i de to foregående 

årene. 

Veksten i igangsettingen av offentlige bygg anslås til 

om lag 11 % i 2019. De neste to årene ser det imid-

lertid ut til at igangsettingen tar seg litt ned med 

omtrent 6-7 % hvert år. Som nevnt ser det ikke ut til 

at den positive utviklingen i norsk økonomi bidrar 

særlig mye til vekst i igangsettingen av private næ-

ringsbygg i år heller. I 2019 anslås en nedgang på 0,5 

%, men det ser ut til at igangsettingen av private næ-

ringsbygg kan øke noe igjen allerede til neste år med 

om lag 1,5 %. 

 

ROT bolig 
I 2018 estimerer vi at det ble utført vedlikehold og re-

novering på eksisterende boligbestand til en verdi på 

81,7 mrd. 2018-kroner, som tilsvarer en volumvekst 

på 2 % fra året før. Til sammenligning var volumveks-

ten 2,4 % i 2017. Med en vekst i boligbestanden på i 

underkant av 1 %, betyr dette at hver husholdning 

brukte litt mer på renovering og vedlikehold av boli-

gene sine i 2018 enn året før. Det er ingen vesentlige 

endringer som har skjedd i utsiktene for ROT-bolig-

markedet siden forrige prognoserapport. 

 



Markedsrapport 1. halvår 2019 

Mai 2019 Utgitt i samarbeid med Prognosesenteret AS  Side | 10 

 

Med svak utvikling i bruktboligprisene og lavere boli-

getterspørsel, ble produksjonen av transformasjons-

boliger, dvs.  ombygging av næringseiendom til boli-

ger, 9 % lavere i 2018 enn året før – som ventet. Ver-

dien av transformasjonsboliger er anslått til 4,5 mrd. 

2018-kroner i fjor. Investeringene i transformasjons-

boliger ventes å bli ytterligere dempet i 2019, i takt 

med den generelle boligetterspørselen, og deretter 

stabiliseres i 2020 og 2021. 

Avtagende boligetterspørsel og dermed svakere ut-

vikling i bruktboligprisene – som gjennom ramme-

lånsmulighetene er en viktig driver for oppussingset-

terspørselen – samt flere renteøkninger, demper 

veksten i ROT-boligmarkedet i prognoseperioden. 

Dette blir forsterket av innføringen av gjeldsregist-

rene fra sommeren 2019.  Med de nye gjeldsregist-

rene, vil endelig kundens totale forbruksgjeld være 

synlig når kunden søker lån. Vi venter at dette vil føre 

til at færre får lån til oppussing og bidrar negativt til 

ROT-boligmarkedet spesielt i år når det innføres, men 

også utover prognoseperioden. 

I motsatt retning trekker økning i ferdigstillelse av bo-

liger i 2019, som bidrar positivt til ROT-boligmarkedet 

gjennom økt flytteaktivitet og boligomsetninger. 

Dette kommer på toppen av en sterkere konjunktur-

utvikling, som vil kunne føre til at flere velger å pusse 

opp boligen før salg eller eventuelt etter kjøp.  

Hovedforklaringen bak en bedring i veksten i ROT-bo-

ligmarkedet fra 2019 til 2020 er at SSB venter at 

lønnsveksten skal komme opp i 3,5 % samtidig som 

inflasjonen ventes å ligge på 1,7 % i 2020, noe som 

betyr bedre vekst enn på lenge i husholdningenes kjø-

pekraft.  

Selv om befolkningsveksten ventes å avta i prognose-

perioden, skyldes dette primært lavere arbeidsinn-

vandring, og påvirker derfor flytteaktiviteten og ROT-

etterspørselen i noe mindre grad enn nyboligmarke-

det. I tillegg venter vi at eldrebølgen fremover i stadig 

større grad vil stimulere ROT-boligmarkedet i forbin-

delse med økt behov for tilpasning av eksisterende 

bolig. 

Flere renoveringsmodne boliger bidrar samtidig til 

brukbar vekst innen vedlikehold. Ikke bare er ROT-bo-

ligmarkedet i Norge relativt stort sammenlignet med 

andre land, men i tillegg er nesten 2/3 av ROT-bolig-

arbeidene nødvendig vedlikehold som bidrar til at 

ROT-boligmarkedet er langt mer stabilt enn markedet 

for nye boliger. Verdien av vedlikehold er i 2018 an-

slått til 48,5 mrd. 2017-kroner. Veksten i renoverings-

moden boligmasse er anslått til om lag 0,8 % i hele 

perioden 2012 til 2021. 

Verdien på ROT-boligmarkedet i 2019 ventes å nå 

82,1 mrd. 2018-kroner, en svak volumøkning på 0,5 % 

fra i fjor. I 2020 og 2021 venter vi en volumvekst på. 

1,7 % hvert av årene.  

 

Den største usikkerheten i driverne for ROT-bolig-

markedet finner vi sannsynligvis i renteutviklingen og 

boligprisene. I tillegg er det vanskelig å forutse poli-

tiske prioriteringer og tilskuddsordninger fra f.eks. 

Enova. Det er flere faktorer som kan inntreffe anner-

ledes enn vi antar i vårt hovedscenario. Dersom det 

virkelig kommer tre renteøkninger i løpet av 2019, vil 

dette kunne få en sterkere negativ effekt på ROT-et-

terspørselen enn det vi forutser. Vi har allerede tatt 

høyde for at befolkningsveksten avtar, men dersom 

den i prognoseperioden skulle avta mer enn ventet vil 
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det kunne påvirke ROT-etterspørselen negativt neste 

to år. Usikkerheten i prognosene for ROT-bolig er 

uansett mindre enn for nybygg, selv om det veks-

lende omfanget av naturskader kan skape store 

svingninger i enkelte regioner.  

ROT yrkesbygg 
Produksjonsverdien av ROT-yrkesbyggarbeider i 2018 

er beregnet til 84,2 mrd. kr ekskl. mva., fordelt med 

33,5 mrd. på offentlig bygg og 50,7 mrd. på private 

næringsbygg. Produksjonsverdien i 2018 tilsvarer en 

vekst på 1,5 % fra 2017, målt i faste priser.  

 

De neste årene venter vi videre vekst i ROT yrkesbygg 

segmentet. I 2019 ventes det god økonomisk vekst i 

Fastlands-Norge ettersom norsk økonomi er inne i en 

konjunkturoppgang og at styringsrenten, til tross for 

flere rentehevinger, fortsatt er lav i et historisk per-

spektiv. Det er godt nytt for både næringslivet og for 

det offentlige som planlegger å øke sine investeringer 

i 2019. Med bidrag fra både privat og offentlig sektor 

vil veksten i ROT-yrkesbyggmarkedet derfor trolig 

ligge over 2-tallet i 2019. Til neste år blir nok veksten 

fortsatt moderat, men noe lavere enn i 2019.  

Litt lavere vekst til neste år skyldes i hovedsak lavere 

vekstimpuls fra ROT-arbeider på private næringsbygg 

på grunn av høyere styringsrente og utsikter til en 

kronestyrkelse som vil svekke bedriftenes konkurran-

seevne mot utlandet. Hvor mye lavere denne vekst-

impulsen blir avhenger av hvor raskt styringsrenten 

settes opp. Det betyr at disse faktorene antageligvis 

også bidrar til å dempe vekstbidraget fra privat sektor 

i 2021. Dette kommer på toppen av vekstsvekkelsen 

som følge av tendensen til at man ut ifra et moderni-

seringsbehov bygger nytt fremfor å renovere sliten 

bygningsmasse.    

I 2019-20 er det bevilget mye midler til offentlig sek-

tor som er øremerket renovering og ombygging av 

helse- og sosialbygg, blant annet gjennom program-

met Omsorg 2020. Dette veier opp for bortfallet av 

de ekstraordinære bevilgningene regjeringen ga til 

vedlikehold av offentlige bygg i 2016-17 og som bidro 

til at ROT-arbeidene på offentlige bygg avtok i 2018. 

Vekstbidraget fra offentlig sektor til ROT-yrkesbygg-

markedet blir derfor solid i 2019 og 2020, men vil re-

duseres noe i 2021 fordi en del konkrete bevilgninger 

faller bort. I 2021 øker nok derfor etterspørselen et-

ter ROT-arbeider fra det offentlige omtrent i takt med 

veksten i ROT-moden bygningsmasse, dvs. om lag 1 

%. 

I 2021 ser det dermed ut til at veksten i ROT-yrkes-

byggmarkedet samlet sett blir litt lavere enn i de to 

foregående årene.   

ROT-yrkesbyggmarkedet drives også av blant annet 

økningen i eksisterende bygningsbestand og end-

ringer i aldersfordelingen på denne bygningsbestan-

den. Begge deler endrer seg langsomt, og bidrar til at 

ROT-yrkesbyggmarkedet normalt ikke svinger veldig 

mye fra år til år.  

Reparasjoner etter naturskader er for øvrig en faktor 

som i noen grad er med på å destabilisere markedet, 

selv om disse reparasjonsarbeidene normalt utgjør 

under 1 % av ROT-yrkesbyggmarkedet. Svingningene 

i reparasjonsarbeidene er likevel store nok til å kunne 

påvirke totalen. I 2019 anslår vi verdien av repara-

sjonsarbeider etter naturskader på yrkesbygg til om 
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lag 200 mill. kr, basert på beregninger gjort på sta-

tistikk fra Norsk Naturskadepool. Det er like mye som 

i 2018, og gir dermed lite vekstbidrag til ROT-yrkes-

byggmarkedet i 2019.  

 

Elektromarkedet 

Elektromarkedet inkl. el-automasjon i 2018 er bereg-
net til 68,8 mrd. kroner, som er en sterk økning på 
8 % fra året før målt i faste 2018-priser. Elektro i bygg 
økte for andre året på rad med 6 % fra året før, til 35,5 
mrd. kr. I hovedsak som følge av økt produksjon av 
nye yrkesbygg i 2018. Elektro i nye boligbygg falt med 
16 % i 2018. Elektro i anlegg var i størrelsesorden 33 
mrd. kroner i 2018, når vi inkluderer skip og plattfor-
mer også. Alle anleggstypene bidro til vekst i elektro-
markedet i fjor. Elektromarkedet i alt ventes å vokse 
med 6 % i år, før volumveksten avtar til 1 % i 2020 og 
2021. Sammenlignet med forrige prognoserapport, 
er vekstprognosen for 2019 oppjustert med 1 pro-
sentpoeng og prognosen for 2020 nedjustert med 1 
prosentpoeng. 

 

 

Nyinstallasjon og service/vedlikehold fordeler seg om 
lag 60/40 i elektromarkedet. For elektro inkl. el-auto-
masjon i alt økte nyinstallasjon med 8 % i 2018, mens 
vedlikehold/service steg med knapt 1 %. I prognose-
perioden venter vi fortsatt sterk vekst for nyinstalla-
sjon i år, med rundt 6 % vekst, men deretter nærmere 
nullvekst de to neste årene. For service/vedlikehold 
ligger det an til en svakt avtagende vekst mot 0,6 % i 
2021. 

 

Fallet i igangsettingen av boliger sørger for nedgang i 
elektro tilknyttet boligbygg gjennom prognoseperio-
den, men vekst både for nye yrkesbygg og i ROT-mar-
kedene ventes å hindre en nedgang i byggelektro sett 
under ett de kommende årene.  
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Oljeprisen har den siste tiden stabilisert seg på et re-
lativt høyt nivå mellom 60 og 70 dollar fatet, og det 
ventes sterk vekst i petroleumsinvesteringene i år, før 
det dabber av fra 2020 allerede. Den sterke veksten i 
petroleumsinvesteringene i år vil påvirke elektromar-
kedet tilknyttet skip og plattformer positivt i 2019. 
Selv om det er bedring, vil overkapasitet trolig til å 
prege etterspørselen mot verftene. Det kan ta tid før 
det kommer bestillinger på nye skip fra petroleums-
relatert virksomhet, ifølge bransjeaktører. Verftene 
lykkes heldigvis i andre markeder, som hurtigrute-
skip, passasjerferger, vanlige bilferger, serviceskip for 
vindkraftproduksjon og fartøy for fiskeri og havbruk. 
Slike nye ordrer kompenserer for noe av bortfallet av 
tidligere dominerende ordre fra petroleumsrelatert 
virksomhet, men elektro tilknyttet skip og plattfor-
mer vil fortsatt ligge et stykke under tidligere toppni-
våer i prognoseperioden. 

 

Etter sterk vekst på 22 % i elektromarkedet tilknyttet 
kraft-/energianlegg i 2018, er det ventet ytterligere 
sterk vekst på 18 % i år før aktivitetsnivået er ventet 
å falle med 7 og 20 % i hhv. i 2020 og 2021. Nye kraft-
anlegg som er støttet fra elsertifikatene må være satt 
i drift senest 31. desember 2021. Samtidig gjennom-
føres omfattende nettinvesteringer de kommende 
årene, og nye investeringer i vindkraft produksjons-
anlegg viser seg lønnsomme uten subsidier. Det kan 
da endre vekstanslagene for energianlegg noen år 
frem. Elektromarkedet tilknyttet nye Ekom-anlegg 
estimeres å ha økt med 6 % i 2018, og sterk vekst på 
rundt 7 % er ventet hvert år fremover. Investeringene 
i samferdselsanlegg ventes fortsatt, som i tidligere 
rapporter, å øke kraftig i hele perioden. Produksjonen 
av veianlegg er allerede høy og økende, mens jern-
bane- og sporveisanlegg kommer til å virkelig ta av de 
kommende årene, og gi et betydelig bidrag til veksten 
i elektromarkedet. 

 

Elektro inkl. el-automasjon tilknyttet kraft-/energian-
legg samt skip og plattformer ventes å bli de enkelt-
komponentene som bidrar mest til veksten i elektro-
markedet i 2019. De neste par årene er det andre an-
legg, og spesielt jernbane- og sporveisanlegg, som tar 
over vekststafettpinnen, mens kraft-/energianlegg vil 
bidra negativt disse årene. 

ROT elektro for bygg underrapporteres sannsynligvis 

noe i Prognosesenterets spørreundersøkelser mot hus-

holdningene, ettersom de ikke betaler for ettermonte-

ring av smarte strømmålere direkte. 
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Spesielle forhold i 
elektromarkedet 
For elektroinstallasjonsbransjen foregår svært mye 
positivt mht. klimarelaterte investeringer, gjennom 
elektrifisering, automatisering og digitalisering i hele 
samfunnet. Det gjør at vekstutsiktene for elektroin-
stallasjonsbransjen er gode de kommende årene.  

Frem til 2021 er vi sluttfasen for investeringer i ny 
kraftproduksjon som blir støttet av den Norsk-
Svenske elsertifikatordningen. Det har også skjedd 
store forbedringer i kostnadseffektivitet for vindkraft 
og solkraft de siste årene. Flere fagmiljøer antar, der-
som konsesjonsbehandlingen hos NVE tillater det, at 
investeringene i vindkraft forsetter frem mot 2030, 
og da uten subsidier. 

Innen kraftnett viser en sammenstilling av alle inves-
teringsplanene at det er forventet investeringer for 
totalt 135 mrd. kr i kraftnettet den kommende tiårs-
perioden fra 2018-2027 (NVE rapport nr 103-2018).   

Det norske markedet for solkraft er fortsatt i en rela-
tivt tidlig fase, men man ser økt etterspørsel fra både 
næringssegmentet og privatmarkedet. Ifølge innrap-
porterte tall til Solenergiklyngen for 2018 ble det in-
stallert 29 MWp i 2018. Veksten i installert kapasitet 
i solkraft var på 29 % fra 2017. 

I 2019 har alle norske husstander fått AMS-målere 
(smarte strømmålere). Nå forventes at markedet for 
styring av energi og effekt hos sluttbruker vil øke, mo-
tivert av privatøkonomiske besparelser, men også for 
å optimalisere utnyttelsen av kraftnettet. Det vil gi et 
økt marked for elektroinstallatørene de neste årene. 

 

 

De første bygningsbatteriene er allerede installert og 
elbilprodusentene markedsfører nå at elbilbatteriet 
kan brukes for å levere strøm tilbake til nettet (såkalt 
V2G – Vehicle to Grid). Bruk av batterier hos sluttbru-
ker jevner ut strømforbruket over døgnet og forbed-
rer også lønnsomheten av solkraft slik dagens pluss-
kundeordning fungerer. Det forventes at prisene på 
batteri vil reduseres betydelig de kommende årene 

Stortingets mål om at alle nye person- og varebiler i 
2025 skal være nullutslippsbiler, påvirker elektromar-
kedet positivt. Etterspørselen etter ladestasjoner i 
boliger og i boligselskaper øker, og vil fortsette å 
vokse i takt med elbilparken. Våren 2019 har salget 
av ladbare biler nådd nye rekorder, og regelverk fra 
myndighetene sikrer rett til å installere lading 
hjemme i boligselskaper. I tillegg bygges det offent-
lige og kommersielle ladestasjoner. I tillegg skal også 
kollektiv og nyttetransporten i økende grad gjøres ut-
slippsfri. De første elektriske bussene er tatt i ordinær 
bruk og en rekke offentlige bussanbud er under plan-
legging. For å ta i bruk elektriske busser må det byg-
ges ladeinfrastruktur. 

Elektrifisering av havner, havbruk og byggeplasser vil 
også gi et positivt bidrag fremover. Til nå har Enova, 
Innovasjon Norge og NFR havner og pilotprosjekter.   

For å bruke landstrøm må også fartøyene modifise-
res, noe som har bitt et viktig marked for elektroin-
stallatørene som arbeider innen skipsinstallasjon.          

Som i forrige rapport, ser vi at utviklingen i flere fak-
torer som holdes utenfor beregningsgrunnlaget for 
prognosene er svært gunstig for elektromarkedet. I 
sum kan disse forholdene indikere at volumveksten i 
elektromarkedet kan bli enda sterkere enn progno-
sene viser. Dersom elektroandelen i de ulike bygge- 
og anleggsarbeidene øker, vil det også føre til ster-
kere vekst fremover. 
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Automasjon 

 

Vi anslår at det i alt ble utført automasjonsarbeider 
for i alt 15 mrd. kroner i 2018 – en økning på 10 % fra 
året før. Det er automasjon tilknyttet jernbane- og 
sporveisanlegg som ventes å få sterkest vekst i tiden 
fremover, mens byggautomasjon ventes en flat utvik-
ling. Basert på utviklingen i bygge og anleggsmarke-
dene, venter vi at automasjonsmarkedet vil vokse 
med hele 12 % i år, 3 % neste år og med 5 % i 2021, 
målt i faste priser. 

 

 

 

 
Anslagene og prognosene for elektro og automa-

sjon er basert på utviklingen i bygge- og anleggs-

markedene, samt verftenes produksjon av skip og 

plattformer. Elektro i bygg blir beregnet på resul-

tater fra spørreundersøkelser og kostnadsandeler 

fra kalkyleverktøy, mens elektro og automasjons-

andeler i anleggs- og verftsproduksjon er satt kva-

litativt i samråd med bransjeaktører. Nøkkeltall/ 

andeler holdes uendret i prognoseperioden. 
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Kalkulasjonspriser 

Tabellene nedenfor viser tekniske fag sin andel av kalkulasjonspris per kvm for nybygg for et utvalg byggtyper. 
Kalkulasjonsprisene er hentet fra Holtes kalkulasjonsnøkkel. Kalkulasjonsnøkkelen er et kalkyleverktøy for ut-
arbeidelse av kostnadsoverslag for både nybygg og rehabilitering, og går ned på bygningsdeler iht. NS 3451. I 
eksemplene nedenfor har vi sett på kalkulasjonspriser for normal standard. Ved valg av høy standard vil de 
tekniske fagenes andel øke betydelig.  

Det er ikke publisert oppdaterte kalkulasjonspriser for 2019. 

 

  

Eksempel 1: Enebolig i flatt terreng (tidligere "skrått terreng")

(1 etasje, ca 130 kvm BTA )
1998 2011 2012 2013 2014 2017 2018

Endring

18/17

Kalkulasjonspris huskostnad pr. kvm, ekskl. felleskostnader 5 996   12 079 12 714 12 914 13 348 16 943 17 649 +4 %

Fordeling på fag*: *endret byggtype

Bygning 73 % 73,6 % 73,5 % 72,9 % 72,9 % 77,5 % 78,3 % 0,8 %

Tekniske installasjoner: 27 % 26,4 % 26,5 % 27,1 % 27,1 % 22,5 % 21,7 % -0,8 %

  VVS Sanitær og vannbåren varme 7 % 11,7 % 11,6 % 11,8 % 11,7 % 11,0 % 10,6 % -0,4 %

  VVS Ventilasjon og kjøling 2 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,4 % 2,3 % -0,1 %

  Elektro 12 % 8,2 % 8,4 % 8,6 % 8,8 % 7,4 % 7,1 % -0,3 %

  Tele & Automatisering 3 % 2,5 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 1,8 % 1,7 % -0,1 %

  Andre installasjoner (f.eks. pipe) 3 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 0,0 %

Eksempel 2: Boligblokk, oppgang 

(6 etasjer, 35 seksjoner, ca. 4 400 kvm BTA)
1998 2011 2012 2013 2014 2017 2018

Endring

18/17

Kalkulasjonspris huskostnad pr. kvm, ekskl. felleskostnader 6 530   11 320 11 760 11 738 12 112 13 139 14 285 +8 %

Fordeling på fag*:

Bygning 82 % 71,1 % 71,2 % 70,7 % 70,7 % 70,3 % 72,6 % +3 %

Tekniske installasjoner: 18 % 28,9 % 28,8 % 29,3 % 29,3 % 29,7 % 27,4 % -8 %

  VVS Sanitær og vannbåren varme 5 % 11,6 % 11,7 % 12,1 % 12,0 % 11,5 % 10,6 % -8 %

  VVS Ventilasjon og kjøling 3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,4 % 2,2 % -8 %

  Elektro 6 % 7,2 % 7,2 % 7,5 % 7,7 % 8,5 % 7,8 % -8 %

  Tele & Automatisering 2 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,3 % 2,1 % -8 %

  Andre installasjoner (f.eks. heis) 2 % 5,4 % 5,2 % 4,8 % 4,6 % 5,1 % 4,7 % -8 %

Eksempel 3: Kontorbygg

(3 etasjer, ca. 1 900 kvm BTA, 64 arbeidsplasser)
1998 2011 2012 2013 2014 2017 2018

Endring

18/17

Kalkulasjonspris huskostnad pr. kvm, ekskl. felleskostnader 7 033   12 324 12 669 12 620 12 861 14 081 16 893 +9 %

Fordeling på fag*:

Bygning 66 % 64,7 % 64,1 % 62,6 % 62,2 % 58,9 % 65,7 % +12 %

Tekniske installasjoner: 34 % 35,3 % 35,9 % 37,4 % 37,8 % 41,1 % 34,3 % -17 %

  VVS Sanitær og vannbåren varme 3 % 8,2 % 8,3 % 8,6 % 8,6 % 8,8 % 7,3 % -17 %

  VVS Ventilasjon og kjøling 11 % 9,4 % 9,5 % 10,0 % 10,0 % 10,1 % 8,4 % -17 %

  VVS Sprinkler 2 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,2 % 2,3 % 1,9 % -17 %

  Elektro 12 % 8,5 % 8,9 % 9,3 % 9,7 % 12,4 % 10,4 % -17 %

  Tele & Automatisering 2 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % 3,0 % 3,1 % 2,6 % -17 %

  Andre installasjoner (f.eks. heis) 4 % 4,3 % 4,2 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 3,7 % -17 %

Eksempel 4: Hotell

(12 etasjer, ca 20 400 kvm BTA, antall sengeplasser 580)
1998 2011 2012 2013 2014 2017 2018

Endring

18/17

Kalkulasjonspris huskostnad pr. kvm, ekskl. felleskostnader 7 982   12 888 13 242 13 346 13 626 15 265 17 032 +12 %

Fordeling på fag*:

Bygning 65 % 60,4 % 59,6 % 58,4 % 57,9 % 54,9 % 59,6 % +9 %

Tekniske installasjoner: 35 % 39,6 % 40,4 % 41,6 % 42,1 % 45,1 % 40,4 % -10 %

  VVS Sanitær og vannbåren varme 7 % 11,9 % 12,1 % 12,5 % 12,4 % 11,5 % 10,3 % -10 %

  VVS Ventilasjon & kjøling 9 % 8,6 % 8,7 % 9,0 % 9,0 % 7,2 % 6,4 % -10 %

  VVS Sprinkler 2 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 1,9 % 1,7 % -10 %

  Elektro 9 % 9,1 % 9,5 % 9,8 % 10,2 % 16,8 % 15,0 % -10 %

  Tele & Automatisering 4 % 4,3 % 4,4 % 4,6 % 4,8 % 4,2 % 3,8 % -10 %

  Andre installasjoner (f.eks. heis) 4 % 3,6 % 3,6 % 3,7 % 3,6 % 3,4 % 3,0 % -10 %
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Statistikk 

Dessverre er tidsseriene med omsetning og ordre-
statistikk avsluttet hos SSB. 
 

Lønn 
Tabellen viser utviklingen i månedslønn i bygge- og 
anleggsvirksomhet etter yrke/fag i 2018 målt mot 
2017. Legg merke til at tallene er brutto og eksklu-
sive arbeidsgiveravgift. 
 

 

Arbeidsledighet 
Andel registrerte arbeidsledige i andel av arbeids-
styrke.  

 

 

 

 

 
Produksjon 
SSBs produksjonsindeks viser utviklingen i produk-
sjonen av bygge- og anleggsarbeider i alt, samt byg-
gearbeider fordelt på nybygg og rehabilitering. 

 

 

 

Bygg og anlegg, månedslønn for heltidsansatte

Fag/yrkesgruppe Gjennomsnittlig lønn

2017 2018 Δ å/å

Sivilingeniører (bygg og anlegg) 61 420 62 660    2,0 %

Ledere av ba-virksomhet 58 240 59 850    2,8 %

Bygningsingeniører 51 810 53 230    2,7 %

I alt 46 910 46 910    0,0 %

Automatikere 45 620 45 970    0,8 %

Kuldemontører mv. 41 680 42 930    3,0 %

Serviceelektronikere 39 860 41 100    3,1 %

Energimontører 41 000 42 270    3,1 %

Elektrikere 40 570 41 410    2,1 %

Rørleggere og VVS-montører 39 380 40 510    2,9 %

Betongarbeidere 39 480 40 670    3,0 %

Murere 36 340 37 390    2,9 %

Gulv- og flisleggere 36 150 36 800    1,8 %

Taktekkere 36 310 37 610    3,6 %

Tømrere og snekkere 35 220 36 210    2,8 %

Tele- og IKT-installatører 34 240 34 610    1,1 %

Isolatører mv. 37 200 37 880    1,8 %

Andre bygningsarbeidere 35 450 36 990    4,3 %

Kilde: SSB

Bygg og anlegg, arbeidsledighetsrate.*

 Elektrikere Rørleggere BA i alt*

2011 1,6 % 3,0 % 4,4 %

2012 1,4 % 2,4 % 4,0 %

2013 1,3 % 2,8 % 4,5 %

2014 1,6 % 2,9 % 4,8 %

2015 2,4 % 3,8 % 5,2 %

2016 2,7 % 4,6 % 5,1 %

2017 2,3 % 3,3 % 4,3 %

2018 1,6 % 2,0 % 3,4 %

*2018: Snitt, sesongjusterte mnd.tall Kilde: NAV
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Byggekostnader 
Byggekostnadsindeksen for boligblokk fra SSB er en 
input-prisindeks, som viser vektet utvikling i kostna-
der til arbeidskraft, materialer, utstyr og maskiner, 
transport, energi mv. for identiske bygg. Andre kost-
nadskomponenter som påvirker kjøperprisen på 
ferdige bygg, som byggekvalitet/materialvalg, pro-
duktivitet og fortjeneste, tomt og prosjekteringsle-
delse, inngår ikke i en byggekostnadsindeks. Indek-
sen for boligblokk kommer fordelt på arbeidstype. 

 

Næringslivets 
økonomibarometer 
Undersøkelsen som er grunnlaget for Næringslivets 
økonomibarometer utarbeides av NHO og TNS Gal-
lup. Hvert kvartal blir svarene fra 2 000 daglige le-
dere og økonomiansvarlige i NHOs medlemsbedrif-
ter presentert i Økonomibarometeret. Undersøkel-
sen er representativ for NHO sin medlemsmasse på 
landsbasis. Utvalget som svarer på undersøkelsen 
vektes av TNS Gallup etter landsforeninger og antall 
årsverk, og justeres for frafall/svarprosent. 

Resultatene som presenteres i denne rapporten 
kommer fra utvalget som representerer landsfore-
ningen Nelfo. For mer informasjon og selve under-
søkelsen, gå til http://okonomibarometer.no. 

Figurene viser medlemmenes opplevelse av mar-
kedssituasjonen nå og utsiktene for de neste 6-12 
mnd., samt forventninger til sysselsettingen i inne-
værende år. 

Svaralternativene god/bedring/økning, tilfredsstil-
lende/uendret og dårlig/lavere/nedgang resulterer 
i et nettotall i intervallet ±100 (antall positive minus 
antall negative). Et nettotall over 0 representerer et 

positivt sentiment blant respondentene, og jo høy-
ere nettotallet er, jo mer positiv er respondentenes 
vurdering 

 

 

 
 

 
 

 

http://okonomibarometer.no/
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Tabeller 

Makroøkonomiske utsikter 

 

Byggemarkedet 

 

Norge, makroøkonomiske hovedstørrelser

Endring å/å der annet ikke fremgår

 2018 (Mrd.) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bruttonasjonalprodukt 3 537 1,2 2,0 1,4 2,0 3,1 2,2

  Fastlands-Norge 2 908 1,1 2,0 2,2 2,4 2,3 2,0

Privat konsum 1 533 1,3 2,2 2,0 2,2 2,3 2,3

Offentlig konsum 831 2,1 2,5 1,5 1,8 1,8 1,6

Bruttoinvestering i fast realkapital 849 5,2 3,6 0,9 4,7 1,2 1,0

  Utvinning og rørtransport 154 -16,0 -3,8 3,3 12,9 -0,6 1,0

  Fastlands-Norge 694 10,7 7,0 0,7 2,1 1,7 1,0

    Næringer 309 16,5 9,3 1,8 3,1 1,6 1,3

    Bolig 192 6,6 7,0 -6,0 1,0 2,2 0,4

    Offentlig forvaltning 192 6,7 3,6 6,6 1,7 1,4 1,3

Eksport 1 347 1,1 -0,2 -0,8 1,0 5,4 3,3

  Råolje og naturgass 570 -8,6 1,7 2,5 3,8 3,5 3,6

  Tradisjonelle varer 413 4,9 1,5 -4,8 -1,4 10,3 4,5

Import 1 151 3,3 1,6 0,9 3,3 1,6 1,8

Sysselsatte personer 2834* 0,2 1,1 1,5 1,2 0,7 1,0

Arbeidsledighetsrate (nivå) 1) 4,7 4,2 3,8 3,7 3,7 3,7

Årslønn 1,8 2,3 2,8 3,3 3,5 3,6

Konsumprisindeksen (KPI) 3,6 1,8 2,7 2,3 1,7 1,9

Reallønn -1,7 0,5 0,1 1,0 1,8 1,7

Husholdningenes disponible realinntekt -1,7 1,4 2,4 2,1 2,7 2,6

Husholdningenes sparerate (nivå) 7,3 6,7 6,5 6,7 7,5 8,2

Pengemarkedsrente (nivå) 1,1 0,9 1,1 1,4 1,9 2,3

Utlånsrente, banker (nivå) 2) 2,6 2,6 2,6 3,0 3,4 3,8

NOK per euro (nivå) 9,3 9,3 9,6 9,8 9,8 9,8

Driftsbalansen i prosent av BNP 4,0 5,7 8,1 8,1 9,7 9,7

Pengemarkedsrente, euro (nivå) -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 0,3

Råoljepris i kroner (nivå) 3) 379 452 583 571 564 551

1) Ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen. Kilde: SSB – mars 2019

2) Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom. 2006. Rammelån med pant i bolig fra 2007.

3) Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.

* 1000 personer

Prognoser

Norge, antall igangsatte boliger

 
Enebolig Småhus Leilighet I alt

Endring

å/å

2010 7 485 5 292 8 368 21 145 7,1 %

2011 8 209 6 388 13 138 27 735 31,2 %

2012 8 316 6 945 14 928 30 189 8,8 %

2013 8 399 6 985 15 066 30 450 0,9 %

2014 8 051 6 548 12 651 27 250 -10,5 %

2015 8 304 7 701 15 296 31 301 14,9 %

2016 8 376 8 507 19 320 36 203 15,7 %

2017 7 585 8 376 19 312 35 273 -2,6 %

2018 6 934 7 393 17 242 31 569 -10,5 %

2019 6 500 7 000 16 000 29 500 -6,6 %

2020 6 500 7 500 17 000 31 000 5,1 %

2021 6 500 7 000 15 500 29 000 -6,5 %
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Norge, igangsatt areal til husholdningsbygg. 1 000 kvm

 
Boliggarasjer Fritidsbygg I alt Endring å/å

2010 887 565 1 452 13,6 %

2011 974 511 1 485 2,2 %

2012 968 513 1 482 -0,2 %

2013 957 508 1 465 -1,1 %

2014 898 459 1 358 -7,3 %

2015 802 566 1 369 0,8 %

2016 950 651 1 600 16,9 %

2017 872 664 1 535 -4,1 %

2018 842 640 1 482 -3,5 %

2019 750 600 1 350 -8,9 %

2020 785 560 1 345 -0,4 %

2021 700 550 1 250 -7,1 %

Kilde: SSB, Prognosesenteret

Norge, igangsatt areal til yrkesbygg. 1 000 kvm.

 
Private 

næringsbygg

Offentlige 

bygg
I alt

Endring

å/å

2010 2 684 874 3 558 13,5 %

2011 2 717 748 3 465 -2,6 %

2012 2 578 839 3 418 -1,4 %

2013 2 366 842 3 208 -6,1 %

2014 2 414 920 3 334 3,9 %

2015 2 221 957 3 178 -4,7 %

2016 2 335 1 049 3 384 6,5 %

2017 2 537 882 3 419 1,0 %

2018 2 393 1 103 3 495 2,2 %

2019 2 380 1 220 3 600 3,0 %

2020 2 415 1 135 3 550 -1,4 %

2021 2 335 1 065 3 400 -4,2 %

Kilde: SSB, Prognosesenteret

Norge, ROT-boligmarkedet. Mrd. 2018-NOK

 Enebolig Småhus Leilighet Total
Endring

å/å

2010 44,3 10,7 11,8 66,8 1,7 %

2011 45,3 11,1 11,7 68,1 2,0 %

2012 47,3 11,7 12,6 71,6 5,1 %

2013 47,5 11,6 12,5 71,6 0,1 %

2014 49,1 12,0 12,9 73,9 3,2 %

2015 50,2 12,4 14,0 76,6 3,6 %

2016 51,0 12,6 14,6 78,2 2,1 %

2017 51,9 12,9 15,3 80,1 2,4 %

2018 53,1 13,3 15,2 81,7 2,0 %

2019 53,8 13,5 14,8 82,1 0,5 %

2020 54,5 13,8 15,1 83,5 1,7 %

2021 55,3 14,1 15,5 84,9 1,7 %

Kilde: Prognosesenteret
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Norge, ROT-yrkesbyggmarkedet. Mrd. 2018-NOK

 
Offentlige 

bygg

Private 

næringsbygg
I alt

Endring

å/å

2010 29,6 43,2 72,8 -0,8 %

2011 30,0 44,3 74,3 2,0 %

2012 31,8 47,0 78,7 6,0 %

2013 31,2 45,9 77,1 -2,0 %

2014 32,6 48,4 81,0 5,0 %

2015 33,0 49,2 82,2 1,5 %

2016 34,3 47,0 81,3 -1,0 %

2017 34,0 48,9 82,9 2,0 %

2018 33,5 50,7 84,2 1,5 %

2019 34,0 52,1 86,0 2,2 %

2020 34,5 53,2 87,7 2,0 %

2021 34,8 54,2 89,0 1,5 %

Kilde: Prognosesenteret

Norge, byggemarkedet i alt. Produksjonsverdi av ROT-arbeider. Mrd. 2018-NOK

 
Nye Boligbygg Nye yrkesbygg ROT-bolig ROT-yrkesbygg I alt

Endring

å/å

2010 70,8 64,5 66,8 72,8 274,8 -2,1 %

2011 81,0 69,0 68,1 74,3 292,3 6,4 %

2012 89,2 68,2 71,6 78,7 307,7 5,3 %

2013 95,9 64,9 71,6 77,1 309,6 0,6 %

2014 88,8 66,1 73,9 81,0 309,8 0,1 %

2015 86,9 63,1 76,6 82,2 308,7 -0,4 %

2016 96,8 62,9 78,2 81,3 319,3 3,4 %

2017 110,4 65,5 80,1 82,9 338,9 6,2 %

2018 97,8 62,8 81,7 84,2 326,5 -3,7 %

2019 96,9 68,8 82,1 86,0 333,9 2,3 %

2020 94,5 72,1 83,5 87,7 337,8 1,2 %

2021 93,4 71,1 84,9 89,0 338,5 0,2 %

Kilde: Prognosesenteret
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Elektromarkedet 

 

 

 

  

Elektroarbeider tilknyttet bygg (NB! ekskl. primærnæringsbygg). Mill. 2018-NOK

Fylke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Østfold 1 387    1 346    1 371    1 768    1 392    1 337    1 524    1 652    1 810    1 777    1 764    1 817    

Akershus 2 719    3 123    3 006    3 077    3 461    2 896    3 580    3 807    3 609    4 044    3 942    3 947    

Oslo 2 480    3 270    3 271    3 404    2 922    3 164    3 126    3 570    4 182    3 575    4 154    4 133    

Hedmark 991       1 014    1 091    1 069    1 137    1 127    1 245    1 307    1 438    1 403    1 381    1 405    

Oppland 1 131    1 115    1 159    1 121    1 070    1 180    1 307    1 323    1 636    1 592    1 500    1 516    

Buskerud 1 538    1 444    1 503    1 509    1 508    1 675    1 880    1 972    2 098    2 095    2 232    1 966    

Vestfold 1 218    1 133    1 217    1 179    1 289    1 301    1 447    1 602    1 559    1 754    1 659    1 539    

Telemark 940       977       928       879       860       865       1 015    1 084    1 316    1 199    1 168    1 125    

Aust-Agder 689       845       672       710       716       645       748       825       970       874       835       879       

Vest-Agder 1 159    1 147    1 342    1 128    1 143    1 087    1 143    1 304    1 422    1 411    1 344    1 373    

Rogaland 2 971    3 090    2 960    3 105    2 999    2 982    3 050    2 895    3 213    3 014    3 311    3 496    

Hordaland 2 681    2 943    2 694    2 525    2 745    3 192    2 892    2 948    2 905    3 382    3 050    3 163    

Sogn og Fjordane 579       628       662       612       599       590       684       725       723       738       773       786       

Møre og Romsdal 1 483    1 467    1 656    1 513    1 612    1 499    1 553    1 600    1 706    1 801    1 744    1 807    

Trøndelag 2 293    2 612    2 495    2 625    2 705    2 745    2 991    2 976    3 180    3 210    3 165    3 187    

Nordland 1 206    1 247    1 282    1 246    1 209    1 374    1 304    1 435    1 535    1 561    1 614    1 521    

Troms 831       804       941       841       903       945       967       1 261    987       1 186    1 172    1 115    

Finnmark 385       436       401       376       472       399       572       485       475       556       523       553       

Norge 26 681  28 641  28 653  28 686  28 744  29 001  31 028  32 771  34 762  35 170  35 332  35 327  

Prosentvis endring å/å -11,8 % 7,3 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,9 % 7,0 % 5,6 % 6,1 % 1,2 % 0,5 % 0,0 %

Kilde: Prognosesenteret

Elektro (inkl. el-automasjon) etter segment. Mrd. 2018-NOK

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Δ 19/18 Δ 20/19 Δ 21/20

Bygg 29,6 31,7 33,5 35,5 35,9 36,0 36,0 1 % 0 % 0 %

Ekom 8,0 7,9 7,5 7,9 8,5 8,5 8,5 8 % 0 % 0 %

Kraft-/energianlegg 6,2 6,8 7,5 8,5 9,5 9,2 8,1 12 % -4 % -12 %

Andre anlegg 5,3 5,4 5,6 6,1 7,1 7,8 9,4 16 % 10 % 21 %

Havbruk 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 5 % 5 % 5 %

Kommunaltekniske anlegg 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 8 % -5 % -6 %

Jernbane- og sporveisanlegg 1,1 1,0 0,8 0,8 1,1 1,8 2,8 42 % 70 % 57 %

Maritim infrastruktur 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 25 % -32 % 3 %

Veianlegg 2,0 2,2 2,5 2,9 3,3 3,3 3,9 16 % 0 % 18 %

Rest andre anlegg 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 5 % 1 % 1 %

Skip og plattformer 11,6 9,7 9,3 10,8 12,1 12,2 12,3 12 % 1 % 1 %

Elektroarbeider i alt 60,7 61,4 63,4 68,8 73,1 73,7 74,3 6 % 1 % 1 %

Kilde: Prognosesenteret
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Definisjoner 

Boligbygg: 

Boliger  Husholdningsbygg 

Eneboliger Småhus Leiligheter Fritidsbygg Boliggarasjer etc. 

- Frittliggende en-
familieboliger 

- Kjedehus 

- Rekkehus 

- Fire- og 
tomannsboliger 

- Blokkleiligheter 

- Hybler 

- Bofellesskap 

- Hytter 

- Fritidsbygg 

 

- Boliggarasjer til 
boliger og 
fritidsbygg 

- Anneks, uthus mv. 

Med boligbygg menes boliger og husholdningsbygg. 
Boliger omfatter helårsboliger, med videre inndeling 
illustrert i figuren under. Husholdningsbygg er sum-
men av fritidsbygg og boliggarasjer.   

En bolig regnes som igangsatt i det året spaden settes 
i jorda, men fra og med 2000 gikk SSB over til å regist-
rere gitte igangsettingstillatelser i stedet for faktisk 
igangsetting, pga. registreringsforsinkelser i statistik-
ken for faktisk igangsetting. 

Statistikken for nye boliger omfatter ikke nye boliger 
som bygges i konverterte næringsbygg, men under-
søkelser viser at det i gjennomsnitt blir bygget rundt 
3 000 slike transformasjonsboliger årlig. Denne akti-
viteten inngår i beregningene av ROT-boligmarkedet. 

Med markedet for ROT bolig mener vi aktivitet knyt-
tet til renovering, ombygging og tilbygg i eksiste-
rende boligmasse. Inkludert i ROT er også tilbygg 
mindre enn 30 kvm, tilbygg over dette klassifiseres 
som nybygg. I verdien av ROT-boligmarkedet inngår 
både arbeid utført av byggebedrifter og av hushold-
ningene selv. Prognosesenteret måler aktiviteten i 
ROT-markedene gjennom kvartalsvise utvalgsunder-
søkelser. 

Med yrkesbygg mener vi alle andre bygg enn helårs 
boligbygg, unntatt husholdningsbygg og bygg for pri-
mærnæringene. Det bygges om lag 0,5 mill. kvm med 
primærnæringsbygg i året, som ikke er med i statistik-
ken. 

SSBs byggearealstatistikk for “andre bygg enn bolig” 
består av 107 kategorier. Prognosesenteret har valgt 
å samle disse i to hovedkategorier (etter å ha tatt ut 
arealstatistikken for husholdningsbygg): private næ-
ringsbygg og offentlige bygg – som igjen er fordelt på 
9 byggtyper. Figuren under viser en oversikt over Pro-
gnosesenterets byggtypeinndeling. Det er verdt å 
merke seg at et bygg er klassifisert etter funksjon og 
ikke etter eierens bransjetilknytning. 

Yrkesbygg: 

Regionene: 

Oslo-regionen:  Østfold, Akershus, Oslo  
Innlandet:  Hedmark, oppland, Buskerud 
Sørlandet:  Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder 
Vestlandet:  Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 
Midt-Norge:  Møre og Romsdal, Trøndelag 
Nord-Norge:  Nordland, Troms, Finnmark  
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Nelfo v/Harald Lid 

Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo 

Postadresse: Pb 5467 Majorstuen, 0305 Oslo 

Tlf.: 02308 

Epost: harald.lid@nelfo.no 
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