Maj 2010

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:
Omkostningsindeks for anlæg 1. kvartal 2010
Omkostningerne for anlæg af asfaltarbejde steg 1,4 pct. fra fjerde kvartal sidste år til
første kvartal i år. Det er femte kvartal i træk, at indekset stiger efter et stort fald i
slutningen af 2008. De fortsatte stigninger skyldes primært stigende oliepriser.
Omkostningsindekset for jordarbejde steg 1,0 pct. fra fjerde kvartal 2009 til 1. kvartal
2010. Indekset for jordkonstruktioner steg i samme periode 0,7 pct. og indekset for
betonkonstruktioner steg 0,3 pct.
Omkostningerne ved asfaltarbejde er på årsbasis steget væsentligt med 10,1 pct, når
man sammenligner første kvartal 2010 med første kvartal 2009. Også omkostningerne
for jordarbejde steg på årsbasis, dog kun med 2,1 pct., mens omkostningerne ved betonkonstruktioner i samme periode faldt med 0,9 pct. Jernkonstruktioner er igen faldet
markant på årsbasis. Fra første kvartal 2009 til første kvartal 2010 er indekset faldet
4,0 pct.
Omkostningsindekset for anlæg af veje steg 1,0 pct. i forhold til det foregående kvartal. Indekset er baseret på jord- og asfaltarbejde samt betonkonstruktioner. På årsbasis er indekset for anlæg af veje steget 4,6 pct.

August 2010

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:
Omkostningsindeks for anlæg 2. kvartal 2010
Omkostningerne for jern- og stålkonstruktioner steg 11,3 pct. fra første kvartal til andet kvartal i år. Indekset er steget markant efter en periode fra tredje kvartal 2008 til
fjerde kvartal 2009 med faldende priser.
Der er også stigninger i de øvrige omkostningsindeks. Omkostningsindekset for jordarbejde steg 7,0 pct. fra første til andet kvartal 2010, mens omkostningsindeks for asfaltarbejde steg 1,6 pct. og omkostningsindeks for betonkonstruktioner steg 4,8 pct. i
samme periode.
På årsbasis er omkostningerne for jern- og stålkonstruktioner steget væsentligt, når
man sammenligner andet kvartal 2010 med andet kvartal året før. Stigningen var på
10,4 pct. og skyldes primært stigende priser på jern og stål. Omkostningerne for jordarbejde steg på årsbasis 1,7 pct. For asfaltarbejde var stigningen i omkostningerne 6,7
pct. og for betonkonstruktioner var stigningen i omkostningerne 4,8 pct.
Omkostningsindekset for anlæg af veje steg 1,9 pct. i forhold til det foregående kvartal. Indekset er baseret på jord- og asfaltarbejde samt betonkonstruktioner. På årsbasis er indekset for anlæg af veje steget 4,4 pct.

November 2010
Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:
Omkostningsindeks for anlæg 3. kvartal 2010
Omkostningerne for jern- og stålkonstruktioner faldt med 1,9 pct. fra andet kvartal til
tredje kvartal efter en markant stigning kvartalet før.
Omkostningsindekset for asfaltarbejde var med en stigning på 0,4 pct. fra andet kvartal til tredje kvartal 2010, det omkostningsindeks som steg mest. Omkostningsindekset
for jordarbejde steg med 0,1 pct., mens omkostningsindekset for betonkonstruktioner
faldt med 0,6 pct. i samme periode.
På årsbasis er alle omkostningsindeks steget, når man sammenligner tredje kvartal
med tredje kvartal året før. Stigningen var størst for jern- og stålkonstruktioner med
8,5 pct. For asfaltarbejde og for betonkonstruktioner var stigningen i omkostningerne
på 4,3 pct., mens omkostningerne for jordarbejde steg med 2,2 pct.
Omkostningsindekset for anlæg af veje steg 0,1 pct. i forhold til det foregående kvartal. Indekset er baseret på jord- og asfaltarbejde samt betonkonstruktioner. På årsbasis er indekset for anlæg af veje steget 3,5 pct.
Indeksene måler udviklingen i omkostningerne ved forskellige typer af anlægsarbejde.
De bliver ofte benyttet som indikatorer til regulering af kontrakter og til belysning af
konjunkturudviklingen, idet de er påvirket af udviklingen i råvarepriserne.

Februar 2011
Med kilde i Danmarks Statistik
Omkostningsindeks for anlæg 4. kvartal 2010
Omkostningerne for asfaltarbejde steg med 0,9 pct. fra tredje kvartal til fjerde kvartal.
Det skete i forlængelse af den stigning, der har været siden fjerde kvartal 2008. Omkostningsindekset for jern- og stålkonstruktioner var med et fald på 1,0 pct. fra tredje
kvartal til fjerde kvartal 2010 det omkostningsindeks, som faldt mest.
Omkostningsindekset for betonkonstruktioner faldt med 0,3 pct., mens omkostningsindekset for jordarbejde steg med 0,5 pct. i samme periode.
På årsbasis er alle omkostningsindeks steget, når man sammenligner fjerde kvartal
2010 med fjerde kvartal året før. Stigningen var størst for jern- og stålkonstruktioner
med 8,8 pct. For asfaltarbejde var stigningen i omkostningerne på 4,4 pct., mens den
for betonkonstruktioner var på 4,2 pct. For jordarbejde var der en stigning på 2,2 pct. i
forhold til samme kvartal året før.
Omkostningsindekset for anlæg af veje steg 0,5 pct. i fjerde kvartal 2010 i forhold til
det foregående kvartal. Indekset er baseret på jord- og asfaltarbejde samt betonkonstruktioner. På årsbasis er indekset for anlæg af veje steget 3,5 pct.
Indeksene måler udviklingen i omkostningerne ved forskellige typer af anlægsar-bejde.
De bliver ofte benyttet som indikatorer til regulering af kontrakter og til belysning af
konjunkturudviklingen, idet de er påvirket af udviklingen i råvarepriserne.

