
Markedssituasjonen i 
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Prisutvikling og andre følger 
av krigen i Ukraina
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Dagens Næringsliv 18.3.2022:

- for Norges del vil krigen i Ukraina ha få økonomiske 
konsekvenser.



Treffes vi av «den perfekte stormen»?

▪ Drivstoffprisene stiger
• Avgiftskutt?

▪ Energiprisene stiger
• Makspris til husholdningene til mars 2023

• Ingen tiltak overfor bedriftene så langt

▪ Prisveksten øker
• TBU: 2,6 % -> 3,3% -> ?

▪ Lønnskostnadene øker
• Rammen i frontfaget ble 3,7 % 

▪ Materialkostnadene øker
• Stor mangel på mange viktige varer

• Hvete, olje og gass, metaller -> tilbudssidedrevet prisvekst

➢ Leveringsproblemer

➢ Kraftig prisvekst

▪ Rentene øker 
• Økt inflasjon, økt lønnsvekst

• Har fått 1 renteøkning, 7 til er varslet

▪ Importvarene blir dyrere
• Lavere produktivitetsvekst enn handelspartnerne

• Kronen svekker seg, dyrere import

▪ Den offentlige etterspørselen synker
• Økning i offentlige utgifter, mindre frie midler til investeringer
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Fortsatt kraftig prisvekst på byggematerialer

▪ Prisene på trelast og stål eksploderte i 2020
• Utfordringer med produksjon, transport, økt etterspørsel

▪ Trelastprisen ventet å holde seg stabil eller litt ned

▪ Stålprisen har økt kraftig
• Leveranser fra Russland/Ukraina, transport, 

energikostnader, etterspørsel

▪ Prisen på betong og betongelementer har økt noe
• Ytterligere prisøkninger varslet

▪ Prisen på kobber doblet fra mars 2020 til mai 2021
Kilde: SSB



Økte maskin- og transportkostnader

6Kilde: Prognosesenteret



Det blir dyrere å bygge

Februar 2022: Mars 2022:
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Veksten i bygg og anlegg bremser opp

▪ Boligbyggingen fortsetter å falle

▪ Yrkesbygg på stedet hvil

▪ ROT-markedet stabilt

▪ Hele markedsveksten kommer fra 
anleggssiden oppbremsing også her

▪ Store regionale forskjeller

Aktivitetsnivået i bygg og anlegg, totalt
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Regjeringen bremser investeringene

Adressa: 27.03.22

NTB: 27.03.22

Khrono: 27.03.22

DN: 27.03.22



Det blir en kamp om allerede vedtatte 
prosjekter – og stor usikkerhet

Aftenposten: I praksis betyr det at en rekke prestisjeprosjekter bør skrinlegges 
snarest mulig. Blant annet:

• Hordfast (beregnet til 37 milliarder, hvorav staten skal betale mesteparten)

• Togutbyggingen på Østlandet (Mange titalls milliarder)

• Ringeriksbanen og E16 (beregnet til nærmere 40 milliarder)

• Ny Bodø lufthavn (koster 6,6 milliarder, hvorav 2,2 skal finansieres gjennom 
Avinor)

• Ny jernbanetunnel gjennom Oslo (30–40 milliarder)

• Skipstunnelen på Stad (koster 2,5 milliarder)

• Mer E18 vest for Oslo (anslagsvis 25 milliarder)

• Firefelts motorveier med 110-standard (ca. 100 millioner pr. kilometer)
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BNL ber regjeringen om tiltak
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EBA anbefaler å bruke indeksregulering

Slik virker byggekostnadsindeksene
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Sammensetningen av  
byggekostnadsindeks

for boligblokk
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Sammensetningen av  
byggekostnadsindeks

for veganlegg



Indeksene har ulik vekting av innsatsfaktorer
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Nå er det viktigere å passe på at indeksen 
stemmer med virkeligheten i prosjektet
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