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Mai 2014 
Sammenlignet med mai 2013 – viser mai 2014 en økning på 5 % ( 3,1 % korrigert 
for prisstigning) for innenlandsk salg av byggevarer. 
Mai måned har de siste tre årene vært stabilt gode måneder, og 2014 ble i så 
måte også en sterk måned  der 1 arbeidsdag mer mot i fjor også gir et utslag.  
 
Akkumulert pr. mai 
Akkumulert pr. mai viser statistikken at industrien ligger 8,4 % over 2013 nivået 
(6,3 % korrigert for prisstigning), og på ca. samme nivå som i 2012. 
 
Utviklingen videre 
Så langt i juni er det signaler på at man merker en utflating og at salget 
begynner å dabbe noe av.  
Det er grunn til å forvente at fallet i igangsetting av boliger etterhvert vil gjøre 
seg merkbart også på byggevaresalget. I hvilken grad en forventet jevn vekst i 
ROT-markedet vil kompensere for dette gjenstår å se.  
For tyngre byggevarer som er eksponert mot anleggsmarkedet - er bildet mindre 
usikkert med god vekst fremover. 
 
I BNLs markedsrapport for  
første halvår 2014 kan vi lese  
følgende hovedtall. 
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Prognosesenteret / BNL 
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Forklaring: 
Denne tabellen er basert på utvalget av bedrifter som vi har statistikk for tilbake til 2007. 
Salgsindexen pr. måned er sett ift. GJENNOMSNITTLIG SALG pr MÅNED i 2007 som da er index 100. 



Periode: mai 2014

Omfatter: Innenlandsk salg av følgende byggevarer:
(ekskl. stål)

Lettklinker,plastprodukter,gipsplater,sponplater,trefiberplater,takbelegg,
takstein, mineralull, gulvbelegg, parkett og ferdigbetong
samt andre byggevarer som fremstilles eller forhandles av medlemmer av BNLs industribedrifter

(Tall i 1.000 kroner )
2014 2013

Salg denne måned 778 006 741 067
Salg akkumulert hittil pr år 3 304 132 3 047 794

Index
105,0
108,4

Justert for prisstigning
Prisindeks:        Konsumprisindeks (1998 = 100)

2014 2013
Konsumprisindex denne måned 136,7% 134,3%
Snitt akk. prisindeks 136,1% 133,4%

Index
103,1
106,3

Snitt prisindeks er gjennomsnittlig prisindeks hittil i år.

Salgsindex hittil i år i % av tilsv. periode i fjor
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