
Prognos för anläggning i Sverige

Vår 2020

OBS! Detta är en exempelrapport, endast fiktiva värden



Inledning 
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Prognoscentret publicerar prognoser två 

gånger per år för:

• Anläggning

• Nya bostäder

• ROT bostäder

• Nya lokaler

• ROT lokaler

Syftet är att tillhandahålla ett 

beslutsunderlag för alla aktörer som 

agerar inom byggmarknaden.

Rapportens innehåll:

• Metodbeskrivning

• Utsikterna för anläggningsmarknaden 

i övergripande ordalag

• Statistik och Prognos för perioden 

2016-2022 per anläggningssegment: 

- väg

- järn- och spårvagnsanläggning

- marin infrastruktur

- energianläggning

- offentlig anläggning 

- övrig anläggning

• Analysdel där bakomliggande 

drivkrafter och faktorer presenteras i 

detalj.

Redovisas i 

egna 

rapporter

Investeringsvolymen 

finns också som 

sifferunderlag i Excel



Metodbeskrivning
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• Bearbetning av anläggningsprojekt görs 

avseende byggstart, produktionstid, geografi och 

fördelning på kategorier och underkategorier. 

• Prospekt hämtas primärt från projektlistor i 

Sverige Bygger, samt kompletteras med uppgifter 

från Trafikverket och övriga aktörer. Bedömning 

av icke projektstyrd marknad adderas, dvs 

service-, reparations- och underhållsarbeten.

• Marknadsbedömningen innehåller vissa 

antaganden. Exempelvis görs bedömningar av 

servicemarknadens storlek geografiskt baserat 

på befintlig massa av infrastruktur regionalt och 

uppskattade normtal för serviceåtgärder.  

• Vår definition av marknaden innehåller drift 

och underhåll samt projekt. Det ska dock ske 

ett anläggningsarbete för att räknas i marknaden. 

Det innebär att exempelvis vid fiberinstallationer 

tas allt med om det innebär att det grävs men 

ingenting tas med om fiber dras i befintlig 

kanalisation.

Tid

Investeringar

Nutid

Prospekt från 

projektlistor. 

Projekt över 15 

Mkr bearbetas 

manuellt

Projektmarknad 

per anläggnings-

kategori

Marknaden för anläggningsrelaterade arbeten är i hög grad projektstyrd, men innefattar även underhåll, 

reparations- och kompletteringsarbeten som står för en inte obetydlig del av totalmarknaden.

Prognoscentret är den enda aktören som erbjuder ett underlag som justerats för prognosticerad 

byggstart och estimerar verklig storlek på anläggningsmarknaden.
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Hur kommer 

anläggningsmarknaden 

utvecklas de kommande 

åren?



Keypoints för marknaden totalt

Prognos för investeringar i anläggning i Sverige
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy.

• Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor

invidunt ut labore et dolore

magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. 

• At vero eos et accusam et justo

duo dolores et ea rebum. Stet

clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem

ipsum dolor sit amet. 

• Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor

invidunt ut labore et dolore

magna aliquyam erat, sed diam

voluptua

Prognos för åren 2020-2022



Keypoints fördelning projekt/underhåll

Prognos för investeringar i anläggning i Sverige
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy.

• Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor

invidunt ut labore et dolore

magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. 

• At vero eos et accusam et justo

duo dolores et ea rebum. Stet

clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem

ipsum dolor sit amet. 

• Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor

invidunt ut labore et dolore

magna aliquyam erat, sed diam

voluptua

Prognos för åren 2020-2022



Keypoints för marknaden per segment

Anläggningsinvestering per segment
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• Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam

erat, sed diam voluptua. 

• At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita kasd

gubergren, no sea takimata sanctus

est Lorem ipsum dolor sit amet. 

• Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam

erat, sed diam voluptua.

Utveckling av anläggningsmarknaden i sin helhet

Respektive anläggningssegment analyseras vidare på sidorna 10-20

Prognos för åren 2020-2022



Geografiska skillnader

Förändring anläggningsinvestering 2020 jämfört 2019
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• Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

tempor invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua. 

• At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita kasd

gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

tempor invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua.

I tillhörande Excel-underlag inkluderas även en mer 

detaljerad regional analys där marknaden även fördelas per 

segment och län. Vi kan även erbjuda ett underlag som är 

helt anpassad till era behov.

Procentuell förändring i anläggningsinvestering, 2020 jämfört med 2019. 

Obs! Mindre regioner får ofta kraftigare svängningar då volymerna är lägre.



Justering jämfört tidigare prognos

• Kommentar kring varför det ser ut som det gör.

Prognosjämförelse, hösten 2019 mot våren 2020 i Sverige
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• Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et ea

rebum. Stet clita kasd gubergren, no 

sea takimata sanctus est Lorem ipsum

dolor sit amet. 

• Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et ea

rebum. Stet clita kasd gubergren, no 

sea takimata sanctus est Lorem ipsum

dolor sit amet.

Prognos för åren 2020-2022
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Väganläggning
Järn- och spårvägs-

anläggning Marin infrastruktur

Energianläggning Övrig offentlig 
anläggning

Övrigt

På följande sidor presenteras prognoser för:

Anläggningssegment



Utveckling för väganläggning (1/2)

Väganläggning, Förutsättningar & Drivkrafter, Sverige
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• Projektmarknaden Lorem ipsum dolor sit

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. At vero eos et accusam et justo

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd

gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. 

• Underhållsmarknaden Lorem ipsum dolor

sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata sanctus

est Lorem ipsum dolor sit amet.
Prognos för åren 2020-2022



Utveckling för väganläggning (2/2)

Väganläggning, Förutsättningar & Drivkrafter, Sverige
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• Fördelning byggherre Lorem ipsum

dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

ut labore et dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et ea

rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor

sit amet. 

• Projektstorlek vs Projektvärde Lorem

ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

tempor invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero

eos et accusam et justo duo dolores et ea

rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor

sit amet.



Utveckling för järnvägsanläggning (1/2)

Järn- och spårvägsanläggning, Förutsättningar & Drivkrafter, Sverige
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Prognos för åren 2020-2022

• Projektmarknaden Lorem ipsum dolor sit

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. At vero eos et accusam et justo

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd

gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. 

• Underhållsmarknaden Lorem ipsum dolor

sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata sanctus

est Lorem ipsum dolor sit amet.



Utveckling för järnvägsanläggning (2/2)

Järnvägsanläggning, Förutsättningar & Drivkrafter, Sverige
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• Fördelning byggherre Lorem ipsum

dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

ut labore et dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et ea

rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor

sit amet. 

• Projektstorlek vs Projektvärde Lorem

ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

tempor invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero

eos et accusam et justo duo dolores et ea

rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor

sit amet.



Utveckling för marin infrastruktur (1/2)

Marin infrastruktur, Förutsättningar & Drivkrafter, Sverige

Prognoscentret AB 15

Prognos för åren 2020-2022

• Projektmarknaden Lorem ipsum dolor sit

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. At vero eos et accusam et justo

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd

gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. 

• Underhållsmarknaden Lorem ipsum dolor

sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata sanctus

est Lorem ipsum dolor sit amet.



Utveckling för marin infrastruktur (2/2)

Marin infrastruktur, Förutsättningar & Drivkrafter, Sverige
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• Fördelning byggherre Lorem ipsum

dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

ut labore et dolore magna aliquyam erat, 

sed diam voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et ea

rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor

sit amet. 

• Projektstorlek vs Projektvärde Lorem

ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

tempor invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero

eos et accusam et justo duo dolores et ea

rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor

sit amet.



Utveckling för energianläggning (1/2)

Energianläggning, Förutsättningar & Drivkrafter, Sverige
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Prognos för åren 2020-2022

• Projektmarknaden Lorem ipsum dolor sit

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. At vero eos et accusam et justo

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd

gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. 

• Underhållsmarknaden Lorem ipsum dolor

sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata sanctus

est Lorem ipsum dolor sit amet.



Utveckling för energianläggning (2/2)

Energianläggning, Förutsättningar & Drivkrafter, Sverige
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• Fördelning byggherre Lorem ipsum

dolor sit amet, consetetur sadipscing

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor

invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita kasd

gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. 

• Projektstorlek vs Projektvärde Lorem

ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy

eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.



Utveckling för offentlig anläggning (1/2)

Övrig offentlig anläggning, Förutsättningar & Drivkrafter, Sverige

Prognoscentret AB 19

• Projektmarknaden Lorem ipsum dolor sit

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. At vero eos et accusam et justo

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd

gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. 

• Underhållsmarknaden Lorem ipsum dolor

sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata sanctus

est Lorem ipsum dolor sit amet.Prognos för åren 2020-2022



Utveckling för offentlig anläggning (2/2)

Offentlig anläggning, Förutsättningar & Drivkrafter, Sverige

Prognoscentret AB 20

• Fördelning byggherre Lorem ipsum dolor

sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata sanctus

est Lorem ipsum dolor sit amet. 

• Projektstorlek vs Projektvärde Lorem

ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam

erat, sed diam voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.



Utveckling för övrig anläggning (1/2)

Övrig anläggning, Förutsättningar & Drivkrafter, Sverige
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Prognos för åren 2020-2022

• Projektmarknaden Lorem ipsum dolor sit

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. At vero eos et accusam et justo

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd

gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. 

• Underhållsmarknaden Lorem ipsum dolor

sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata sanctus

est Lorem ipsum dolor sit amet.



Utveckling för övrig anläggning (2/2)

Övrig anläggning, Förutsättningar & Drivkrafter, Sverige
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• Fördelning byggherre Lorem ipsum dolor

sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita

kasd gubergren, no sea takimata sanctus

est Lorem ipsum dolor sit amet. 

• Projektstorlek vs Projektvärde Lorem

ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

tempor invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero

eos et accusam et justo duo dolores et ea

rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit

amet.



Definitioner
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• I rapporten beskrivs marknadsstorleken i fasta 

priser. Fasta priser innebär att talen är justerade för 

prisökningar och förändringar mellan åren ska tolkas 

som volymändringar. För att få förväntad 

omsättningstillväxt måste förväntad prisökningstakt 

läggas på toppen av prognosen för volymtillväxten.

• Marknaden fördelas på projekt och service 

underhåll. Projekten kommer från projektlistor där en 

upphandling normalt sker. Det finns dock 

projekt/större nybyggnation eller ombyggnationer som 

inte upphandlas. Vi gör då en uppskattning av hur stor 

projektmarknaden är totalt. Även servicemarknaden 

beräknas baserat på nyckeltal och storleken på 

befintlig infrastrukturmassa.

• Marknaden beskrivs utifrån hur mycket som 

produceras varje år, det vill säga 

investeringar/produktionsvärde. Det till skillnad från 

värdet av påbörjandet där hela projektvärdet räknas vi 

byggstart.

Se tabell  i Excelfilen för en översikt över investeringar 

fördelat på anläggningssegment.



Definition av anläggningssegment 
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• Väganläggning Projekt, underhåll och service inom väg. Innehåller även drift som 

snöröjning.

• Järn- och spårvägsanläggning Projekt, underhåll och service inom järn- och 

spårväg. Innehåller även drift som snöröjning.

• Marin infrastruktur Projekt, underhåll och service inom marin infrastruktur som 

farleder och hamnar.  

• Energianläggning Projekt, underhåll och service inom energianläggningar som 

produktions-, distributions- och lagringsanläggningar. 

• Offentlig anläggning Projekt, underhåll och service inom vatten, avlopp och 

sophantering. 

• Övrig anläggning Projekt, underhåll och service inom övriga anläggningar såsom 

industri-, flygplats-, telekommunikations-, park- och idrottsanläggningar. Innehåller 

även drift som parkskötsel.  


